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 ריזוי רוביד
 ה'ובח ןלהא
 יגיגח ןויליג אוה ,הכונח ןויליג
 םכל ונגאד טושפ םעפה .דחוימב
 ושעת זא .םידחוימ הכונח-ימדל
 ושמתשת ,וארקתש ירחא ,הבוט
 ובתיכ ,הרוצ'ת ול וערקתו ןותיעב
 תמאב םיעצבמה םא ,ונל ורפסו

 !ווהשמ םיווש
 !יןשקא - המידק זא

 תפרוצמ הז ןויליגל :ןושאר עצבמ
 !תדחוימו תבחרומ םיפיט תרבוח
 !קירפל ידעלב
 קירפ תא גיציש ימ לכ :ינש עצבמ
 ,הגס לש תושרומה תויונחב ₪4
 2 בוחרה ימחול תא שוכרל לכוי
 !לזומ ריחמב ,ביירדהגמל
 קנע תורחת :ישילש עצבמ
 םיטרפ .םיקחשמ תאצמהל
 תופתתשהה שולתו םיפסונ
 .35 דומעב עצבמב
 חלשיש ימ לכ ןיב :יעיבר עצבמ
 רעשה דומעב עיפומה ,דוקרבה תא
 ירישגמ 10 ולרגוי ,ןותיעה לש
 ,הקינורטקלא ינאס תנתמ סירטט
 .ןידאלא הכיס ירותפכ 10 םגו
 תא ןותיעב ושפח :ישימח עצבמ
 .הכונחל .דחוימה החנהה שולת
 תעב םילקש 10 הווש הז שולת
 דואמ הברהב םיקחשמ תיינק
 !תויונח

 תוכתל הבוט הביס שי וישכע
 ...15 קירפל רבכ

 יאר

 מ"עב ףרגוטופ :תוחול
 א"ת ,8 רגיא אביקע :תכרעמה תבותכ
 61280 א"ת 28110 ד"ת :םיבתכמל ןעמ
 03-373635 .לט :תועדומ תקלחמ
 03-374267/8 .לט :םייונמ תקלחמ
 03-5373906 :סקפ
 "נועבצא" טספוא :סופד
 03-377056 .לט ,"דג" :הצפה
 ,ראוד-ימד ללוכ ח"ש 120.- :הנשל יונמ יִמד
 .מ"עמו הזירא
 תורומש תויוכזה לכ 6
 .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה
 .דבלב םימסרפמה תוירחאב םירצומה יריחמ

 בשחוממ יתיב רודיבל ןיזגמה - 2000 קיר
 מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ
 ריש ימר :ישאר ךרוע
 ריש היבצ :הנשמ תכרוע

 ינולא רפוע :יעוצקמ ץעוי
 ,בל ךליל ,רהז תימע :םיעובק םיפתתשמ
 ןמנזור קראמ ,ףוסוליפ ןר ,בקעי ןורי
 ,82 ראטס ,יקיר ,ץנב ,ישוי :עובק םיקחשמ
 ינויו איג ,לבוי ,יתיא ,ריקי ,תרפא ,יפא ,יחצ
 ורקו'גוק ידג :םוליצ
 טיבש .ד :ינושל ךרוע
 ןור לכימ :יפרג בוציע
 דוולא הרינ :הקיפרג
 ידובע בקעי :קוויש
 155% 0792-9145 * 16 ןוילג * 'ב הנש - קירפ 382 :תבשחוממ הקיפרגו רדס

 םייתימא םיקירפו םייעוצקמ םינקחש םה ונלש םיבתכה לכ
 !(.א.פ)

 נאיישיישייי שזר

 1/0571 זא דזאומ :רעשב

 .יס.יפל שדח היצמואדיו קחשמ

 ?ומ ?המ ?ימ - םור.יד.יס ,ו1
 םיקחשמהו םירישכמה תריקס -

 םימייקה םירוטילקתה יננוכל

 !םלועבו ץראב
 ףרטצתו אוב - לודגה סרפה .6
 תויורחתב תקתרמ העיסנל

 התא הזה בוביסה תא .תולועמ

 !לודגב תחקל בייח

 שיא - ןמטאב לש ובוש .0
 ךרוע אוה םעפה ,רזוח ףלטעה
 יבשחמ לע םכחותמ דואמ רוקיב
 הלועפ קחשמ אל והזו .יס.יפה
 !יתרגיש
 קירפ בוש - הרויה קראפ .21
 ךרדב םוסקה קראפה לא רזוח

 סקלו םיט ,טנרג ר"ד תלצהל

 ..םיאונידה לש תודחה םהינישמ

 המייא קחשמ - הלוקרד .2
 .תיצאנה הריטה ןונגסב

 - רפוס םיבכוכה תמחלמ .7
 תומישמל אצוי רדייו 'תראד

 ודנטנינ רפוסה לע תושדח

 .הנשה לש רתויב בוטה קחשמב

 תעיסנ דוע - יניגרובמל .8
 טרופסה תינוכמב םעפה ,ןחבמ

 .םלועב תיתרקויה

 - המילא הנילטסלפ .1
 יקחשמ לע הרידא הידוראפ

 !ודנטנינ- רפוסל תוכמ

 קחשמ - 2 ןקנרפ רד .4

 ,יוב-םייגל רידא תואקתפרה

 לש החלצהה תא ךיישממש

 .!הרדיסב ןושארה קחששמה

 תרוודהמ - 2 בוחרה ימחול .4ו

 לכה טעמכש ירחא - תופילאה
 קחשמה לע רבוד ,רפוס ,רמאנ

 ברקל םעפה ןמזומ קירפ ,הזה

 םכל שי - בל-ומישו .יניצר תוכמ

 !דחוימ ריחמ םע דחוימ עצבמ

 סינט קחשמ - ןודלבמיו .3
 .ביירדהגמל בוט

 רידא קחשמ - ללחה ירוביג .4
 המכ בלשמה ביירדהגמל

 תדחוימ הרוצב קחשמ תונונגס

 !תניינעמו

 קחשמ - תיליל תדוכלמ .5
 בלשמה ,6 "הגמל יעונלוק

 עונלוק טרס ןיב תינשדח הרוצב

 .חתמו הבישח קחשמל |

 םיעובק םירודמ
 תועידי קזבמ - תושדח .4
 םיקחשמה םלועמ תושיערמ

 .םיבשחמהו

 - םירישכמ םירישכמ .8
 םינשיו םישדח םירישכמ תריקס

 האיבמ יראטא :טיב 64 -
 םיקחשמה רוד תא םלועל

 - המיהדמ טיב 64 תנוכמ :שדחה

 !ראוגיה

 תריקס - תוכורעת .6

 ודנטנינ לש הלודגה הכורעתה

 תכורעת לש הריקס ,םגו ,ויקוטב

 תונוכמ לש קנעה תגוצת - המאי

 ...תמאב תולודגה קחשמה

 םיבתכמ םתס - ראוד קש .0

 .םתס ...םירויצ םגו תכרעמל

 תוצלמהו תובתכ - םיפורש .4

 ,םיקחשמ לע .םכלש תורצק

 !שארבש המו םירישכמ

 - ריעצה ןייטשקירפ .8
 תוקירפמ יכה תויעבל תובושת

 ינלטק רומוהב םולשתה .םלועב

 תא השוע ם[!ג םגו !דבלב
 -רפוסה ןיב תיחצנה האוושהה

 !!יביירדהגמל ודנטנינ

 - רזוח ןמטאב - רטסופ .4
 .60-הגמל שדחה קחשמהמ

 בחרומ םיפיט ףסומ - זופ דסק;

 !םיפולב לש םידומע 16 !דחוימו

 .תועדומ חול - םיצוציפ .0

 הסינכ ןיא .םניחב םוסרפה
 שוכרלו םיקתעומ םיקחשמל

 !!בונג

 םיקחשמ - דיפס ודנטנינ .6
 -רפוסהו ודנטנינה ,יוב-םייגל

 .זירז .ודנטנינ

 תורצק תוריקס - דיפס הגס .6

 .הגס לש םירישכמה לכל

 םיכחמ ,דימת ומכ ,וישכעו

 םירכוז םגו .15 קירפל
 ה'ובחל ןיזגמה תא תוארהל
 ףסומ לע םהל רפסלו
 לכו שדחה םיפיטה
 !םידחוימה םיעצבמה



 ילושב
 תושדחה

 טפוסורקימ תרבח
 תא קוושל הלחה
 | לש 6.2 | תסריג

 | הלעםספהה תכרעמ
 הרידהמ .5

 .1םא] לש 61 תסריגב הרחתמ וז
 תסיחד תנכות לש ןוקית תללוכ איה
 .6 הסריגב תולקת ויה הב םיצבקה

 :םידיינ
 בשימ .ןומייס תא הפשח 18א1 תרבח
 ךסמ םע ןופ-אלפל המודה דיינ
 דעונ ןומיס .טע עגמל שיגרה
 רמוזו לפא לש ןוטוינב תורחתהל
 ,4865ז. בבשב דייוצמ אוה .ויסק לש
 .תונולחו סוד ,ןורכז הגמ 4

 :הקיטסיטטס
 ,ץראב הנורחחאל ךרענש ,רקסמ
 רנבמ 80% לש םיתבבש ,ררבתמ
 .ישיא בשחמ שי לארשיב רעונה
 לארשי תא  דימעמ הז אצמימ
 תצופתב םלועב ןושארה םוקמב
 !םיישיא םיבשחמ

 :הבשחמל הדוקנ
 ,עידוה ,ןוטנילק ליב ,ב"הרא אישנ =
 שוכרל לארשיל רשפאי אוהש -

 םילגוסמה םיבשחמ |.לע-יבשחמ
 הינשב םיבושיח ידראילימ עצבל

 ..לבא .םייעדמ םימושיל םידעוימהו
 םישלח רתוי רבעה לש לעה-יבשחמ
 ,ןינעמ זא .םויכ עצוממ .יס.יפ לכמ
 ויהי דיתעב יתיב בשחמ הזיאל
 הזיאו ?ולאה לעה-יבשחמ םימאות
 ?םהילע ץירהל היהי רשפא םיקחשמ

 :תוומ דחפ
 םיבשחממ םידחופ ןיידע םתא םא
 םירוההש וא | ,בשחמ-תונכותמו
 םתא המ םינבמ אל םכלש
 םינמזומ םתא ...זא ,םלוגב םיאצומ
 תועצמאב םידחפהמ ררחתשהל
 ידי-לע תוקוושמה ואדיו תוסלק |

 .רודישה תושרו

 -  ינודש רבכע
 על \שרבכלל דוגינב .קוחר טלש ומכ דקפתמ רבכעה .קושל הנורחאל אצי שדח רבכע
 אוה .הדובע חטשמל קוקז וניא הז רבכע ,םיצופנ יד רבכש טוחה אלל םירבכעל דוגינבו

 .םיכירדמו םיצרמ ,םירומל דעוימו םירטמ השימחכ לש קחרממ בשחמב טולשל לגוסמ |

 רבכע .תפפכו
 תועש קחשמש ימ
 ול שיו ,ידמ תובר
 וא תדלקמ תועש
 תוזרפומ תצק רבכע
 חמשי יאדו | ,ידמ
 תופפכ שיש ,תעדל
 .תודחוימ קחשמ
 תורומא תופפכה
 .ץחלה תא תיחפהל
 .7ףכ קרפמו דיה-ףכמ
 .ל"וחב ריחמה .דיה
 הפפכל רלוד 10 קר
 .גוזל רלוד 9 וא
 .תופפכ

 םיפיט לבקל ןתינ ולא תועשב .18:00-ל 16:00 תועשה ןיב םוי לכ םח-וק םיליעפמ תבשחמב
 תורשה .םמצע םיבשחמב תורושקה תויעבב וליפאו םיקחשמ תאלעהב הרזע ,םיקחשמל
 .שרוד לכל םניח ןתינ

 סוריו
 \\ לוריוה .חוקל לש בשחמב הלגתה סוריוה .שדח סוריו הלגתה הננערב םיבשחמ תונחב
 = בתכנ ...ןופלט ,ףסאל רשקתה ,הז סוריו בהוא התא םא" :הבושחה העדוהה תא ללכ ינלטקה
 \\ יבקל ולכות ,םכלש בשחמב ללותשמ סוריוה םא ."ירוקרמ ידרפל שדקומו רפסא'ג ידי-לע
 .03-532399 ןופלט ,הרויה קראפ תרבחב םניח הרזע

 היצמינא תגיגח
 | יטרס ו םירציימ דציכ תוארל ןתינ םהב םיכרדומ םירויס ןגראל ולחה המינא ינפלוא
 ו ךיא ,תויומד םינוב ךיא .היצמינא
 םידעוימ םירויסה .דועו תוזז ןה
 רפס-יתב לש תוצובקל רקיעב
 .םייניב-תוביטחו םיינוכית
 םיסרוק םיליעפמ םג םינפלואה
 היצמינא | דומילל | םייעוצקמ
 .דועו הידמיטלומ ,תבשחוממ
 ןחלושל הכפהמ האיבה שוטניקמ
 וגרד תרבח .םיטרסה תכירע
 הכירעה ןחלוש לע הדימעמ
 עצבל תרשפאמה השדח הנכות
 ו 2 | | תוויע :טרסה לע םייוניש ףוסניא
 ו | | רבכש ימ .דועו םיכותיח ,הנומתה
 א ל"הצ ילג םה הנכותב שמתשמ

 | זחש ו ו
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 /םיקחשמ ונלצא אוצמל ןתינ
 :ל םירזע/תודמול

 ,ודוטנינ ,הגיסזא ,!8%/ ימאות ,ועוטניקלמ

 ,(יאקירמאו יאנוריא) ודנטנינ רפוס

 ביירדהגמ הגס ,ריג-םייג ,יוב-םייג

 הגמ הגס (ינפי/יאקירמא /יאפוריא)

 ₪66 ,וצאא יראטא ,31)(כ ,יד.ס

 .םינוע םימאתמ םיאבימ וגחוא "7-7

 ימלכ םג בטשחמ יקחשמ ,תוטרק

 וטכרט תיא הומזה

 \ !תואר][ !א!ב
 קירפ יש ו"כצנר וידכבכפנ

 םיטקטיד וא 60 שוטניקמל םיקחשמ

 03-5496021 ,5402604 ןופלט - ןורשה-תמר ,61 ןיקשיסוא - םיכובמ



 \2כל2 4
 סיגשכ התילעאה היזיוולטה יקחשפ לש תולודגה תוצולתהפט ,יראטחא תרכת

 תותטכה לש תוגוט :הלש להקה תא כזכאל - דחה רכדכ קר תוגורתאה

 ..קושל ועיגה אל ללככש סיטיהדט סירישכטל

 ןמנזור קראמ :תאמ

 תואיצי ול שי  .דיתעל | ₪ 7 ] תטכהה

 יפקיה דויצל תודחוימ | 000000 0 | ן8-ב קטדב הרק הז
 ןנוכ :ללכושמו ינדיתע | | ו הנשה טסוגואב

 רוביח ,ריהמ רוטילקת \ השולש ינפל רמולכ

 ,(הקאורקל) סס+ םס םישדוח
 לע | םיטרס | תצרה| תא גיצה ,לימארט
 תרזעב) רוטילקתה | ינפב .ראוגיה
 ץורי תא1/-ה תיגולונכט | תנוכמ | :םיאנותיעה

 לע העש לש טרס| .האבש | טי
 , קירפ תע תוצפל המו (!דחא רוטילקת ו

 ע םכתעד המ !דוע הנוכמה ,רתנפה ...לע

 םיריועכלמ םוםיריועכלמ

 ?המודמ תואיצמ [ | יראטאש הרידאה

 םירהממ רבכ יראטאב 6 | אל ללכבו 1991 תנשב דוע החיטבה
 | הגיצמ יראטא ,וישכע ...קושל העיגה תכרעמ - 3 חיטבהל

 םהלש המודמה תואיצמה :לימארט םס תנעטלש ,קחשמ"תנוכמ
 גוז קר אלו יתימא היהת - ילב םינש 10 תוחפל קושב בשת"
 לק םיבצופה , םיכסמ לש ירוקמה םישרתה תא םכמצעב םינושארה םירישכמה "..שממ לש תורחת
 האיצי םע אב ראוגיה ,ןבומכו !םייפקשמ (..יראטא | -תוצראב ולא םימיב שממ קושל םיאצוי
 היזיוולטה לש רודישה תכרעמל עו תורחתהלו רוזחל איה יראטא לש הרטמה | ללוכ אל) !רלוד 200 קר ...ריחמהו תירבה
 .דועו ,םילבכב | ןכומ ראוגיהש ,הביסה וז .ודנטנינבו הגסב ,לימארט םס ירבדל .(רוטילקתה ןנוכ
 ןיב האוושהה
 היה הפ . 3כס-ל ראוגיה
 ] | ימחלמ םו06א% כו ג [/| | | .תכחוגמ טושפ
 לש | ראוגיה | טקיורפ | אל איה ראוגיה
 וכותב ןמוט יראטא | הנוכמ
 .תומיהדמ תודבוע המכ 0 --- 8 | ינש הליעפמה
 ,ראטא ?רישכמה תא יו אהא || איה ,ליבקמב רציימ הפיאו ימ ,לשמל  םאא% | טיב 32 ידבעמ
 והשפיא !אל ?הילגנאב . ומכ רתוי
 תא !אל ?קוחרה-חרזמב לש הנוכמ
 תרבח תרציימ ראוגיה 0 " טיב 0
 ,תמאבו

 .דוס ןיידע לכהו
 ,םינימאמ יראטאב . הניחבמ
 תא | ליצי | ראוגיהש ,תיגולונכט
 .הסיסגמ סקנילה גיצמ | ראוגיב
 -תנוכמ אוה סקנילה ! ינכט-טרפמ
 לש תדינה קחשמה דבעמ :םיהדמ
 לש | ןונגסב ,יראטא 64) 16
 ךסמ םע | ,ריג-םייגה דבעמ .,(טיב
 טיב 32 יפרג

 ,םייתניב .ינועבצ
 הכוז אלו רקי רישכמה

 ו .+ ואר) דועו

][ 



 ,םינעוט יראטאב .ידמ הלודג החלצהל
 ורבעי ראוגיה לש םישדחה םיקחשמהש

 .רישכמה תא ליצי הזו סקנילה לא הבסה
 תובסמ ודנטננו הגסש יפכ קוידב
 .ריג-םייגלו יוב-םייגל םיקחשמ

 תחאה .תונוש תוכרעמ יתש שי ראוגיל
 תדחוימה יראטא לש תכרעמ
 הינשה תכרעמה | .רישכמל

 .יס.יפ ...לע תססובמ

 30-ב לחה ראוגיה לש רוציה
 וס דע .הנשה טסוגואב
 ףוס דע ,רמולכ ,הנשה

 יראטא ,יחכונה שדוחה

 ףלא 50 רציל תנווכתמ
 רובע םבור !םירישכמ
 לבא יאקירמאה קושה

 קושה רובע םג קלח
 .יאפוריאה

 יהי םיקחשמה בור

 ןורכיז הגמ 16-4 ינב

 .סוחד

 טרפסה
 טיבה 6 תונוכמ
 .הינשב הגמ 2 ץירהל תולגוסמ תומייקה
 50 לש ץחלב תודמוע טיבה-32 תוכרעמ
 טיבה-64 תרוטקטיכרא םע ,ראוגיה .הגמ
 !הינשב ןורכיז הגמ 106 ץיאמ
 םיעבצ ןוילימ 16-מ רתוי העיצמ הנוכמה

 ודנטנינלו הגסל םא םילאוש אל םתא ,ונ
 הרידאה הנוכמל הבושתה תא רבכ שי
 ?הקד ינפל הילע םתארק קרש
 5 ךשמב דצב ובשי אל ודנטנינו הגס
 הרזח יראטא םהב תונורחאה םינשה
 ושגרתה אל םג ןה .הלש ראוגיב המייאו
 לכבו .יראטא לש םירובריבהמ ידמ רתוי

 תנוכמ איצוהל תדמוע ודנטנינ ,תאז

 -רפוסה תא ףילחתש ,השדח קחשמ
 .טיב-64 תנוכמ היהת וז ,ןכ .ודנטנינ
 .םייוסח ןיידע וז הנוכמב םיבר םיטרפ
 תוינכותה תא הפשח רבכ ,הדיצמ ,הגס
 םנמא וז .(הנומת ואר) ןרוטאסה לש
 אל הלש םיעוציבה לבא טיב-32 תנוכמ
 רישכמה !ראוגיה לש ולאמ הברהב םינוש

 ,םירובס הגסב יכ קושל אצי אל דוע
 םדוק ,הזמ ץוחו .ונמז עיגה אל ןיידעש

 תונוש רודיש תוטישב ךסמה לע

 הגמ 48-ל עיצמ א0א1-ה ןורכיזה

 לש וזל המוד קחשמה תידי

 נש דוע םע לבא ,ביירדהגמה
 םוטט .יר'גו םוט :םייזכרמ םידבעמ

 הקיפרגה םוחתב רקיעב דקפתמ

 לע רקיעב הנוממ יר'ג

 .הקיסומה

 סיסתשפהו
 אל קחשמ תנוכמ ףא
 ילב חילצהל | הלוכי

 .םיקילדמ םיקחשמ

 .ןיינעל םיעדומ יראטאב
 רתוי ראוגיל וישכע רבכ

 .םיקחשמ הרשעמ
 םקלחו םיירוקמ םקלח
 םיקחשמ לש הבסה
 ומכ םירכומו "םינשי"
 דזאצ דססא, העזפא
 /תתפשפ קתתתסהדסא
 .דועו
 - תת6אתתתכ תא ז]
 לוק םע םיצורמ קחשמ
 .םיצורמה ילולסממ םוגד

 תונוכמ קחשמ לש הבסה - א[סמאו

 בצקב תורי קחשמ ןורקיעב .ראוגיל
 !ינחצר
 לש ירוקמ קחשמ - דמא[קת5%ף 0

 ואוגיל הכושתה
 ,סס-הגסהמ ךירצש ומכ תונהל ונילע
 תימלוע הטלחה יהוזו) ...2 ביירדהגמהמו

 ₪78 \\ג\
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 תונוכמל יראטא

 10 ינפלמ תולודגה
 .ברעב םינש
 לבקמ ראוגיה

 !תרפושמ הסריג
 < גפשאו אזאז\ה
 תוכמ קחשמ
 יאב זחרתמה

 רענ .טקשה סוניקואב םש יא ,םוסק
 תונמוא תא דומלל בייח ונלש ה'גנינה
 :םירחא םימחול העשת דגנ המחלמה
 םיזפ קחשמ -  םזאס סטסמ
 לש םינוש םיבלש 80 םע תומרופטלפו

 ךירצש תורעמ-שיא אוה רוביגה .קחשמ
 טלמהל

 ויתועתלממ
 לש תובערה

 ,רואזונידה
 דומלל

 שא ריעבהל

 ןיכהל
 .דועו תותינח
 םיצורמ קחשמ - 6008 סאתחאע
 תינדיתע ריעב 21ה האמב ישחרתמה
 קחשמל דואמ המוד קחשמה .תערפומ
 הנורחאל ארקנש ,3כס-ל הנורחאל אציש
 65 51 איפשאא
 ריהמ תוירי קחשמ - 6צתא אוסתקחה
 רדנטנינ רפוסל 578-0א% לש ןונגסב

 ןאוביה לש הרזומ האצמה אלו הגס לש
 (יל"וחב גישהל וסנת לא זא - לארשיב



 ?20₪ הלודגה הגצהה
 דדו כצרכ ביב
 לכ םיגצומ וב דיריה .םוקימאפ לש לודגה דיריה תא תחתופ ודנטנינ ,הנש לכב ומכ

 ,\ ו
 רי

 :.םיבורקה םישדוחב הירישכמל איצוהל תדמוע ודנטנינש ,םישדחה םיקחשמה
 ןמנזור קראמ :תאמ

 ודנטנינ
 לכ תא .הבזכיא ודנטנינ אקווד
 רבכ ונאר הגיצה םתוא םיקחשמה
 הגיצה ודנטנינ .ץיקב 688 תכורעתב
 אל וליפאו הנכות ,ןכ .תחא הנכות קר
 50שאס ת40108צ - קחשמ
 לש רויצה תנכות לייטס הנכות וז
 ידכ רבכעה תא תלצנמה ,ויראמ
 .הקיסומ ...רוציל

 ימאנוק
 תעברא ,ןכ .םירזוח ה'גנינה יבצ
 שדח קחשמב םיאצוי הציפה יללוז

 תעברא ןיב רוחבל םכילע .2 בוחרה םחול ןונגסב
 עיגהל וחילצת םא .תוכמ קחשמב תאצלו םיבצה
 עשרה רדרשל טועבל וחמשת יאדווב ,ףוסל
 | !תחתב
 40דזסא דואזא םה ימאנוק לש םיטיהל ינש דוע
 .סססא/4א 2 -ו פפא
 קחשמ אוה ינשה .ינלטק תוירי קחשמ אוה ןושארה
 .רומוה םע תוכמ ,דזאצ דססא לש ןונגסב

 םוקפק
 ,ןידאלא :םיקחשמ המכ הכורעתב הגיצה םיקפק
 ןמהגמ .לזרבה שיא ...ו עונלוקה לש לודגה טיהלה
 אלל ,לבא .יוב-םייגל 4 ןמ הגמו ,ודנטנינ-רפוסל 0
 םוקפק לש ןכודב הגצהה תא בנגש קחשמה ,קפס
 !ןידאלא אוה

 הבישוט
 וזה הרבחה
 ,הטילחה
 איה םגש
 הכירצ
 תורחתהל
 לש החלצהב
 % בוחרה םחול
 < הנה דע ווב ו איה 2

 2 ו 0 - < - הגיצה
 | הכורעתב
 ינש
 :ודנטנינ-רפוסל תוכמ | .םיקחשמ
 .פועסאס או גזאזג6ר אדא

 \דדז 5

 םריא
 וילע םכל ונרפיס רבכש ,קחשמ הגיצה םריא
 .חילצמ תוירי קחשמ והז .א-ךצסמ 11 :רבעב
 זואצסמא6סצפא אוה הגיצה הרבחהש רחא קחשמ

 לש ןונגסב תוכמ קחשמ והז - 5%
 .תזא הז, דד

 וקמאנ
 ,םיצורמ קחשמ הגיצה וקמאנ

 חילצמ הנוכמ קחשממ בסוהש
 .5ז2ז1אז 18 0085 :הלש

 הרקאט

 תא  ךישמהל הסנמ וז הרבח
 2 קרפב ,הלש הלודגה החלצהה
 4741. ידגאה תוכמה קחשמל
 טיהלל ךופהי הזה קחשמב .תשאצ
 !רידא

4 



 וקמאנ
 םג :תונומתה לע בוט בוט ולכתסת

 הסיטה המסמ !ךסמה םגו הנוכמה |
 תא םכינפב גיצמ וקמאנ לש הזה
 םיהדמ קחשמ טושפ !יתימאה רבדה
 .ותוכיאב

 :ןאכ םיגיצמ ונחנא הנממ תוצוצינ קרש ,קנע תכורעת דוע

 .קחשמה תונוכמ תכורעת
 .:לקש הלוע בוביס לכש ,תולכסתמה תונוכמה ,םיעדוי םתא

 !הלעמו 16 ינב םתאש יאנתבו

 דחא לכ םע קחשל | ולכות םוקפק
 .ירשפא ףוריצ לכב השולשהמ | ור הרבחר
 לע תרתוומ הניא הגס - ןבומכו - אל | תאזה
 תודוס ידוסב .המודמה תואיצמה החילצמ
 תלת םיקחשמ ינש | ...ש וניליג ררחתשהל
 תאצל םידמוע םירידא םיידמימ ימחולמ
 .הגס לש | תולודגה | תונוכמל .2  בוחרה
 שזאדסשה-ו צזאפדסה תוסחדזאס ומכ
 לש המגדה תואסריג .57\ 8 5 םתארקש
 לבא הכורעתב ויה םיקחשמה ינש ןויליגב

 ,תוכמה קחשמב ...םוליצל םירוסא שי םדוקה ב
 המ .הנומש ןיבמ דחא םחולב ורחבת 4 רוק יל יי וייל 0
 לש המישרמ הקיפרג םוקמבש ,רומש .םימחול תזכסטא 4(טא

 םירושימ תרוצב הנומת שי םימחולה ,גנול | ייפ וט . אט ירושי י םי
 .הסיט-ימדמ הברהב ומכ -יט ,ימאק

 שזאדה | אוה ביבח ןורחאו רתטב המיהדמה תורשפאה לבא .יי'ג .ידו ,קאה | יקחשמ ינש הגיצה וזה הרבחה
 1 הלומרופל ךשמה - א01א6 2  דחא רינרוטל ליבקמב םירישכמ 4 רוביח איה קזתאצאצ | ארקנ דחאה | .תוכמ
 בוביס הווש טלחהב הזב קחשמה ילוג עו אל קחשמ והז .סאזפא
 !הגהה ירוחאמ ,ינשה קחשמה .בוחרה םחול ןונגסב
 ה גס קילדמה רבדה .אתפד,םא 71
 אוה הזה קחשמב

 !לודגבו הכורעתב הגצהה תא הבנג תאזה הרבחה

 םאאתצסט :םיטושפ רתויה םירבדה םע ליחתנ ו ,
 4 םחול ןונגסב תוכמ קחשמ - 1 !םישרמהו

 )4 ( קחשמ - 1.ססאפצ דזתאפפ .בוחרה
 / = תוירה קחשמ ,ןבומכו .םיצורימ
 1 / -/ . | !3 ינימשה עסונה ...יסאלקה
 :0 ל | ש /' ייר תאו יטיימ תא וילא ףרצמ ,קינוס

0% 
 \ .( ירעפ יבא .



 לג לי

 תונוש תואסריג
 ,םימעפ הברה
 ינאש ירחא

 ,קחשמ לע הבתכ ארוק
 ינא ,ודנטנינל לשמל
 הצור ינא דימ .וילע קלדנ
 תיינקל ףסכ ךוסחל
 ,תעדל ילב ,ודנטנינ-רפוס
 אצי קחשמה ותואש
 םג הנוש תצק הסריגב
 שי רבכ ותואש ,.יס.יפל
 םג וסיפדת ,ילוא זא ,יל
 םירישכמה תמישר תא
 ?םיקחשמה ואצי םהל

 ןיקצומ .ק - לקד רימא

 ראוד קש

 .הפי תמאב ךלש ןויערה :תכרעמה תבושת
 .בורקב ותוא םשיל ליחתנ ונאו

 ?םידיינל הרוק המ
 לכ תוחרוט ודנטנינ םגו הגס םג
 םירישכמה תא רפשל ןמזה

 ,2 ביירדהגמ אצי וישכע ,לשמל .ןהלש
 -רפוסל 5% ביכר אצי ןמז המכ ינפל
 תא תורפשמ אל ןה המל לבא .ודנטנינ
 אל יוב-םייגה עודמ ?םידיינה םירישכמה
 ילוא ,תודח רתוי ?ינועבצ ךסמ לבקמ
 ?לודג רתוי ךסמ

 ןולקשא - ןולובז ביבא

 ןיא ונרעצל :תכרעמה תבושת
 .תורבחה לש תימשר הבושת ונדיב
 יוב-םייגה םגש ,חינהל רשפא ,לבא
 םיכרמה תא םיקפסמ ריג-םייגה םגו
 אל ןיידע הז .םויכ תורבחה יתש לש
 עיפו* אל ןמז המכ ךותש ,רמוא
 ,ךל עודיש יפכ .קושב שדח רישכמ
 ומכ ,םידיינ םירישכמ דוע שי
 6 אסזאמה יראטא לש סקנילה
 איצוהל תונויסינ ויה םגו .1
 .וחילצה אלש םידיינ םירישכמ

 ד( 0
 המכב יתנייע עובשה
 קירפ לש תונשי תורבוח

 ,קילדמ רודמ םכל היהש ,יתיליגו
 תוכיאה יפל םיקחשמה וגרוד וב
 רודמה .םהלש הקיסומה יפלו
 אל ינאו יניעב ןח-אצמ אקווד
 ?םלענ אוה ןאל ןיבמ

 הנויצ"סנ - ץישפיל רינ

 טלחהב התא ,רינ :תכרעמה תבושת
 קילדמ היה טלחהב רודמה .קדוצ
 .בורקב ותוא שדחל םידמוע ונחנאו

 !םימדה תוכיפשל יד
 תיבב יל שי .יתימא קירפ ינא
 םג ,.יס.יפל םג םיקחשמ תואמ

 -רפוסל םגו שוטניקמל םג ,הגימאל
 ינא לבא ,קחשל בהוא דואמ ינא .ודנטנינ

 םישנא המל ןיבמ אל
 םיקחשממ םינהנ
 קיפסמ שי ?תוכמ
 םימד-תוכיפש
 ,םיכרד-תונואתב
 הלבח יעוגיפ
 זא .עבט תונוסאו
 רוסאל יאדכ ילוא
 לש םתצפה תא
 םימילא םיקחשמ
 ?ידמ

 ןג-תמר - ןהכה ינש

 :תכרעמה תבושת
 תמאב םיקחשמ הברה
 השק .דואמ םימילא
 חילצתש ,ןימאהל
 דחא תא ענכשל
 רציל קיספהל םינרציה
 ענכשלו ,םיקחשמה תא
 תונקל םיקירפה תא
 לומתא קר .םתוא
 רשקתה הלילב
 ,תליאמ רענ תכרעמל
 דוקה תא תעדל שקיבש
 קחשמב ,םדל

 אתא"תירק - ןיול רינ :רייצ

 וליחתה ל"וחב ,לבא .אסתדהז אסאמגד
 ,עונלוק יטרס ומכ םיקחשמה תא גווסל
 יוצרה ליגה לע םיקירפלו םירוהל ץילמהלו
 םיצלמומה םיקחשמ שי ,לשמל !ןקחשל
 !דבלב םירגובמל

 אלמ חוציפ
 ןויליג לכב תוארל חמש יתייה
 דחא חוציפ תוחפל קירפ לש

 תויהל בייח אל הז .קחשמ לש אלמ
 לכו םיפיטה לכ םע לבא ,שדח קחשמ
 .ולש םידוקה

 הננער - ץיבוקרב רמתיא

 םיפיסומ תמאב םיפיטה :תכרעמה תבושת
 תתל ,לבא ,קחשמה תריוואלו חתמל םימרותו
 .האנהה תא לקלקמ קחשמ לש אלמ ןורתיפ
 ונחנא סינכנ ,זוש דס ,שדחה ףסומב ,לבא
 ,ףיקמ דואמ פיט והז .שדוחה קחשמ תא
 .קחשמב םילושכמה בור לע רבגתהל רזועש

 תווחת
 ,יתיאר .רייצל בהוא דואמ ינא
 םגש ,םיארוק דואמ הברה שיש

 ונגראת אלש המל זא .רייצל םיבהוא
 ?םיקחשמ אשונב םירויצ תורחת

 םייתעבג - םולש ריאמ

 עגרה הזב !רידא ןויער :תכרעמה תבושת
 בוחרה-ימחול רויצ אשונב תורחת לע ונזרכה
 ןיא ,בל ומיש !תופילאה תרודהמ וא וברוט 2
 תושדח תועונת איצמהל אלא ,םירויצ קיתעהל
 !םכלש שארהמ שי
 םא ,אמגודל רויצ תחלש אל המל ,ריאמ .ב:נ
 ?רייצל בהוא ךכ-לכ התא



 ,הז המ

 ?לזאזעל
 שי םכלוכל !חטב
 .םור ו לס ן[ רבכ
 וליפא םתא המ אל
 רי יל וו וגל

 ליחתנ ואוב זא :,בוט
 .הלחתההמ
 ןנוכ אוה םור .יד .יס
 יה יש דחוימ
 < לש (םיקסיִד טקפמוק)
 ?בוט הז המל .םיבשחמ
 םתאש 3 | ומכ
 םיקחשמ םיעדוי
 חטש םיישרוד םיבוט
 חישקה קסידה לש קנע
 דואמ םיבער םיקחשמ  שיו
 .קסידהמ הגמ 40-20 םישרודה
 םויה לש םיקחשמה ןכ  ומכ
 רוביד םשל לוק-יסיטרכ םישרוד
 םוצע חטש םיחקולש הקיסומו
 ה ג ינו
 יי ו יי יו יג
 הרידא תוכיאב הקיסומ םגו עדימ לש הגמ
 .יד .יס יבג לע םיקחשמהש ךכ (ןבומכ ואירטסבו)
 ור יי יו וס ים ו יר

 יי
 םינותיעה לכ ומכ עדימ תריגא םשל רקיעב ושמיש
 ףסוא וא .תונורחאה םינשה 10-ב ואצש קירפ לש
 םייקנע םיפסוא דועו דחא 612 לע האופר ירפָס לש
 ינפל) הקיתע הפוקת התואב .תוידפולקיצנאו עדימ לש
 ומיאתהו דירחהל םייטיא :םור .יד .יסה ויה (םינש 4-כ
 .היצמינא וא הקיפרג אלל ללמ יעטק תרבעהל רקיעב

 ?המ יטלומ | |
 2 2 )מ
 יפ הידמ יטלומ רמולכ או!6  תארקנש השדח :תכרעמ הצצ
 .לוק סיטרכו 612 תוללוכש תודחוימ תוכרע רמולכ ,יס
 ו יב ני נמ)
 ו יי יי ב יי
 תכרעו /(:/ג ךסמו 40א18 לש חישק קסידו ןורכיז 2א18 םע

 םיכובמ - ןושחנ בירי :תאמ

 תוריהמש םירוטילקת ןנוכ לולכל תבייח \6?1-ה
 תרבעה בצקו 390א15 תוחפל ולש עדימה שופיח
 |50א05 תוחפל אוה בשחמל ןנוכהמ םינותנה
 .הינשב 'ק 150 רמולכ
 .רתוי תולודג ויתושירדש ,2 המר או( םג שי
 ןורכיז 4א18 םע 4860א בשחמ שרוד אוה
 לוק סיטרכו 100א[8 לש תוחפל קסידו
 יו רטסאלב דנואס םומינימ ללכושמ

 לש תוריהמב ארוקש םירוטילקת
 לש ישופיח תוריהמו הינשב 'ק 0

 תוריהמ הבושח המל 35
 ריבעהל ידכ ?םינותנה תרבעה
 .הקלחו הריהמ רתוי היצמינא

 "שיירי וו יייב
 ץוצל םינושארה םיקחשמה ולחהשכ | 02000 תא ל

 הלא /טה (יצחו הנשכ  ינפל) /
 יבג לע ורמשנש םיליגר יי
 לש " םיפסוא וא | רוטילקתה|

 -ב הרבח התוא לש םיקחשמ
 לש 612 אצי המגודל .דחא 62

 זאשס 6סאואאאטכפטמ |
 תומישמה תא םג ללכש
 לש ףסוא וא תודחוימה
 וז דואו \ תואקתפרה
 יבג לע 6 דע 1 רפסממ
 לש ריחמבו דחא רוטילקת

 רתוי רחואמ .םיקחשמ 2
 יי ו ג ב
 םיצופיש םהל ופסונש
 1 םיפוקה יא ומכ םילק

 הקיסומ ללכש 62 לע
 לכ .ךדואל תיסאלק
 הארנ | הז .קחשמה
 ץורל הבוט הביס םכל
 תכרע + תונקלו

 ?אלש ןוכנ ?הידמיטלומ

4 

 ...ונימיל רובענ

 קר ויה ןורחאה ןמזה דע



 .השודג הנמב רומוה :2 םינילבוג

 םיצופישה םויכ לבא םיצפושמ םיקחשמ *[
 ספ יבג לע םיגרואב אמגודל .םייניצר יד
 -מ הקיפרגה תא ורפישו רבדמ קחשמה
 -ל 67ו 5 טסווק גניקב וא ,/047-ל 6
 תעגשמ הרוצב ןגנמו רבדמ קחשמה 00

 לש ומויב ןבומכו סנו'ג הנאידניאב ןכ ומכו =
 המ לבא דמחנ הז לכ .הידנריקבו לקטנטה >

 ?דוע

 ..הבשח הבשח הבשח /זאסנתא תרבח

 עודיה קחשמה תא איצוהל הטילחהו

 םימיהדמ רושיק יעטק :הקניא

 !דחוימב הקילדמ הקיסומ םע

 רשפא דוע המו 62  יבג לע 1 תילוח
 םה הקיסומו םירובידמ ץוח ?רפשל
 רושיק יעטקו טרסהמ םיעטק םג ופיסוה
 קחשמ שממ .הקניאב ומכ םיידמימ תלת

 !י!םיהדמ

 לע ןיטולחל ההז קחשמה - או!| קנט.
 לכה-ךסב .םיטקסידה לעו רוטילקתה
 תושאימו תובוט תוקד המכ םכל ךסוח

 המוד העפות ...חישקה קסידל הנעטה לש
 .ןוקייט קחשמב ואצמת דואמ

 וללה םיבולעה םירבדה ליבשב .והז |
 םתא חטב ?!הידמיטלומ תכרע תונקל
 ח"ש 300072000 המ !ילע םיקחוצ
 ?רוביד תצק ליבשב

 ...דוע שי וכח .אל

 םיקחשמ םג שי .יסיסעה עטקל וישכעו
 אלא םיטקסיד לע םעפ ףא ואצי אלש

 | דוא םגתא6ו צ ןוחה] 1

 3 יבג-לע תומולעת תרדיס :סמלוה קולרש
 וישכע דע םירוטילקת

 ?םישוע םה המ !םהמ !םהימ .6כ לע קר
 דחמ 7דוצ 01157 םע ליחתמ זא ,בוט
 הנוע חתפש ןי'גריו תיבמ קחשמ אוהש
 קחשמה .בשחמה יקחשמ םוחתב השדח
 תבשחוממ הריט ךותב הילגנאב םלוצ
 (ןבומכ תידמימ תלת)
 36 וב | ופתתשהו
 םדא ינב ,םינקחש
 .קחשמ ךותל ומלוצש
 ולוכ רבדמ קחשמה
 וא םייתימא םישנאו
 לש תוחור קויד רתיל
 וב תובבותסמ םישנא
 םילזפ רותפל םכילעו
 .םהל רוזעל ידכ םינוש
 2 יבג לע אב קחשמה
 קחשמ לש 1200818 רמולכ םירוטילקת
 סופתי אוה ותוא קיתעהל וצרת םא)
 םיטקסיד 10 וא םיטקסיד ףלא ומכ והשמ

 ?!קיתעהל םיצור ונו!20א[8 לש םיחישק
 .חיטבמ ינא .תמאב ישפוח וקיתעתו ואוב
 (ץראל שדח הלוע) םיהדמ קחשמ דוע

 אגס ₪006 | אוה
 אוהש 5
 עודיה קחשמה
 יקחשמ תויונחמ
 םכילע ובש תונוכמה
 וילעש ךסמב תוריל
 ואדו טרס | גצומ
 הפש אלא)  יתימא

 .(רבכעה םע םירוי
 םיהדמ טושפ קחשמה

 !רישי רודישב ןוברעמ :עגושמ בלכ

 .בשחמה לע יתימא ואדיו טרס ךותב ולוכו
 ואיצו: ןה יה ועידוה תובר תורבח !דוע
 םהבו 6 יבג לע קר םישדח םיקחשמ
 דועו 5בא[ 6 אגא, תתמ א[, 55 ד
 .םירחא םיבר
 הנשכ דועב םייעוצקמה םינותיעה יפל
 איצוהל הנכותה תורבח וקיספי םייתנש
 ללגב םיטקסיד יבג לע םיקחשמ
 קיתעהל ןתינ אל 62 לע םיקחשמש

 איה רוטילקת לש רוציה תולעו (ןאל ןיא)
 3-2 לש םריחמ ךרעב) רלוד 2-כ
 רציל לוז יד ןכלו (םיליגו םיטקסיד
 .רהמ רתוי םגו םתוא
 יבשחוממ עדימ זכרמ םיקהל םיצור
 ןומה שי .דחא ךירצש חטב זא (885)
 לש םייקנע םיפסוא םיליכמש םירוטילקת
 רזע תוינכות ןוגכ תוישפוח תוינכות
 רוטילקת לכ לע .םיקחשמ ןבומכו
 םיחתופש תוצווכמ תונכות לש 88
 תונכות 1200א18-ל תועיבמ םה םתוא
 היצמינא יצביקו תונומת יפסוא ןבומכו
 .דועו

 ?םיקחועממ ץוח דוע המ
 .ןבומכ תוידפולקיצנא
 6 שי !םירואזונדה לע תעדל םיצור

 .היצמינא יעטקו הדימ תונומת .םהב ו אלמ

 ?ןודנולל עוסנל םיצור ₪
 הקיסומ שי | ןודנולב) [4

 לויט לש 6 שי (הבוט [-
 םירתאה לכ םע ןודנולב
 וא תיבהמ תאצל ילב
 תילגנאב הידפולקיצנא
 לע וליפא עדימ םע
 רוטילקת םג שי .לצרה
 לכ תא ליכמש דחא
 םיליעגמה םירוציה

 תמגודכ םהלש תונומת םע םימייקש

 םישוערפו םיקו'ג לש םירעוכמ םיגוס
 הז הפיא תעדל םיצור .םיליעגמ םיגד םגו

 ןנוכ םע שדח רישכמ - 30 :םיבכוכךיב עסמ
 !םימיהדמ םיקחשמו רוטילקת



 .:ןיבמ | "?הרחאלדאוג" יבמ אוה םא קודבל ידכ הבתכהמ | .םיפי רתוי םש |
 . .רוכמל תועדוי תויונח דואמ טעמ .(והשמ 1118 המגודל סלטא םג שי זא
  םכל שי םא .ךירצש ומכ הלאכ תוכרע | !אסאאדאא ליכמש ₪ לע
 6 .ונילא ובתכ אנא תולאש וא אסנת .הזה םוקמה תא
 'תוצלמהה םי ינפל ,הנושמ הצלמה דועו אסא אתטזזא םתיצר םא וא
 לא - וישכע םכילע דירוהל ךלוה ינאש וא שיאה ימ תעדל
 םלועב ןמש יכה
 (ותוא תוארלו)

 םכל שי רבכש ,םיקחשמ תונקל וצורת זק
 -יממד תא זבזבל ףידע .םיטקסיד לע הז 8

 ולא ,םישדחה םיקחשמה לע הכונחה קר םימייקש רפס תא שי זא
 ה'רבחל ץיוושהל םתס .םכל ןיא דועש םגו 0₪2 לע הגס לש (-1כ הגמ לוט םיאישה
 ..יליבד תמאב הז םירוטילקת םע הידפולקיצנא 6 לע סניג
 תמחלמ | לש .דועו דועו דועו
 ..םיצלמומהו אא לש םיפילק םע ץרפמה שמש אמ םיצור .יתחכש יוא

 " ילב הבתכ וזכ םייסל רשפא-יא זא ,בוט = 1 לש תוטלקה םעו זתויח ןגב ליייטל
 :םיקחשמ המכ לע שממ תילמהל .וידרהמ תושדח תא ש זא ש

 זהיזל יי

 תיסחי איה םיעוראב קירפ לש הטילשה , | ביירדהגמ הגס אופה 65 וגווד ןאסב ו . יכ ,קחשמ ול אורקל השק .דחוימ דואמ = 2% םהל םג ןבומכ | תויחה ןגב םלוצש קחשמ והז .יעיבשה חרואה םע ליחתנ :היזיוולט יקחשמ םע המו | כ
 יביטקארטניא עונלוק והז ...לבא ,הטעומ
 .ונימב דחוימ
 לע דחוימבו ,ללכב ,רידא שממ קחשמ
 - לקטנטה לש ומוי אוה ,רוטילקתה
 לכל ,םוגדה רובידה .םיפרוטמה תזוחא
 הביבח הקיסומ ,רומוה ,קחשמה ךרוא
 .םיריכמ רבכ םתא ראשה לכ תאו
 "הזה קחשמה לש הקיסומה - הקניא
 ינאורפה ללחב הניגנה .תממהמ טושפ
 .ועא ומצע קחשמה !בלל תרדוח טושפ

 חטבש םיממעמ םיקחשמ םע םע  הינרופילקב
 קחשמ םגו םהילע םתארק םיטרסו תויח ןומה
 ץראב םייק אלש היזיוולט .תויח לע
 םע תינפיה אם6 תרבח לש המ וארת | לא
 650-אפ80 םגו 6כ - ₪₪| שי לבא אמאל יתבתכש
 רפסמ דועבש ועידוה לש תונומתו םיקסיד םג
 םיאצוי םה םישדוח ..שששש םימורע םישנא
 כ תכרע | םע ..שששש ...םיטרס וליפאו
 היזוולטה | קחשמל |[ ידוע המ הז לכ ירחאו ונ
 רודומוק םגו םהלש |[ המ לואשל םיזיעמ םתא
 יבשחמ תינרצי | ודוע

 5. לויס ד םיללכושמה | הגימאה |! | רטפ לש שדח כ שי , ,
 יתלב טושפ הזה קחשמה - םיגרואה 0 -- ( 0 יא - - 8 : האצי אירב | . : . -

 ו

 . ,תצפושמה הרודהמב ותוא תוארל .חכשנ = (-כ 3 םע םיישדוחכ לע תוישופיחה .לש וס
 ן יפחת לא ,בוש !ףסכה תא הווש טושפ | \עדח היזוולט קחשמ אוהש ₪ --  םג שיו םור .יד .יס | לא ,בוש ! כושפ ה 4 ו

 הז לבא ,הקיטמסוק קר ,וחא קחשמ
 !םיהדמ שממ
 דעומ הזה קחשמה - סמלוה קולרש
 ,דחוימ דואמ אוה .ןונגסל םיעגושמל
 ,לבא .יטיא דואמ - ןבומכו ןנגוסמ דואמ
 תוישלב תודיח לש שארב םתא םא
 וקחש ...ןוסטוו רוטקודו סמלוה לייטס

 6 לע תודמול
 םידעצ ומכ
 לש םינושאר

 םגו 6 לע ידרוג
 "דוס יל שי" תא
 הנכות תאזש

 !ישפוח םתוא הירק דומילל
 - סיטנלטא לש רצואהו סנו'ג הנאידניא מס תויחאו 0
 תסריג ,בוש .ותוכיאב םיהדמ טסווק סלכ'ת 4 ו

 ןיידע םא זא .ותוא הצפיש קר רוטילקתה תונקל וצור .רוציקב ,בוט
 | עלמומ = שי .בושח דחא רבד 0 וקוד םתא םאו (הנש יצחכ ו - די וילע םישל םכל אצי אל דוע לבא בשחמל ו תכרע רו ו

 שממ ,שדח שדח קחשמ - ןמזב דובא | ןומה תויונחב 8% לע ץינתה תא שי וא [-
 = ול םג .ןמזב לויטל םכתא חקולש קילדמ ידכו תוירשפא (% י

 0 ,החילס) םיטקסיד תסריג שי ןהמ המכב ץעיתהל
 ...םיינשה ןיב תוושהל ןיא לבא ,(חישק | םיריחמ תוושהלו

 | ,בוט ?םירחאה םירישכמה יבגלו םא  םג | קודבלו ּ
 ג 'םאתהבו .6 הגסה אוה ץראב ץופנ המ לע ןיבמ רכומה .| | וליפא שי שוטניקמל !אל
 | יל ? תדוכלמ ,יסרפה ךיסנה :תוצלמהה | ולכות) רבדמ אוהש | | כ לע תונכות רתוי

 זוע יפוסה ו ו 2 ל \ עמ | שמתשהל -  זשאקססשס | םיקחשמהו [מאו ימאותלמ |
 4% גנו / ; \ %/ ה ב דוב 5 -\ וולו רצ 0

 5 ו 2. ו לי ! 1 /
 צל (( יו ונוי ,

 אלו םירוטילקת םע קר דבועש |
 שדחה ראוגיל םג .תוטסק םע |

 ,הנורחאל אציש ,יראטא לש
 ספיליפל םג םור .יד .יס אצי
 שיש 6-1 ארקנש רישכמ שי
 תודמול םיקחשמ ול

 .סס לע תוידפולקיצנאו ==

 .יפ.יפה לע קר אל
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 יארומסה
 ןושארה

 וימאותו .יס.יפ :רישכמ

 - םוזח יתיא .א.פ :קחיש

 הננער

 ןמיא ,םינשב תואמ נפל
 ,ןפי לש םיארומסה לודג
 אוהש ידכ רשכומ רוחב
 ותונמוימו וחוכ .ושרוי היהי
 ,ןכלו םירידנ ויה שרויה לש
 קינעהל הצר ןקזה ןמאה

 ,םייתניב .רבעמש תוחוכה תא םג רוחבל
 חילצב ,ץראה תא שובכל הצרש ,עשר םסוק
 .םיארומסה לודג תא גורהל ,םדמ בוקע ברקב
 .שרויה תא םג גורהל םג הצור אוה וישכע
 תוחוכב שמתשהל חילצה שרויהש ,אלא
 .217ה האמה לא רשיה ןמזב קנזלו םידחוימה
 יארומסה בקוע ,ךירדמ אלל אוהשכ ,וישכע
 שפחמ ןבומכ אוה .עשרה םסוקה ירחא ריעצה
 .לוגדה וכירדמו ורומ לש ותומ תא םוקנל
 תא ליחתמ התא וב תומרופטלפ קחשמ והז
 10 ירחא רבכ לבא ,תופושח םידייב קחשמה
 ןויגפ ,ברח ומכ קשנ-ילכ ךל ולגתי תוינש
 קשנ-ילכב ןמאתהל ץלמומ קחשמה ינפל .ןזרגו
 תואירב םיקינעמה תוריפ ואצמת דוע !ולא
 .םימסקו
 םג השק היהי קחשמה ,םיבלשהמ קלחב
 ויעוצקמו הסונמ קירפל

 זי גז 1 נאצ 2
 ואיג-ואינו קחשמ תנוכמ :רישכמ
 הילצרה - דנלמירג יחצ .א.פ :קחיש

 םחול ירחא ,תוכמ יקחשמ דועב ןיינעתמש ימ
 דחא לע דחא קחשמל ןמזומ ,2 בוחרה
 !םעפ-יא ואציש םיבוטהמ
 חלצומה ןונגסה תרוסמה תא ךישממ קחשמה
 רתוי ...לבא ,הנושארה הרודהמה לש דואמ
 !הברהב ונממ בוט
 1-מ דחא לכ תא רוחבל ולכות הז קחשמב
 םחולה תא רוחבל םגו ,סובהמ ץוח םימחולה
 .ודדומתת ודגנ ןושארה
 .םיניינעמ םיעקר םע הרפוש קחשמה תקיפרג
 תוכיאה תמועל .םוגד רוביד ללוכ לילצה
 השקמו בזכאמ שממ קיטסיו'גה ,וזה ההובגה
 לכ .תודחוימה תועונתהו םיליגרתה עוציב לע
 רבכ ביירדהגמ וא ודנטנינררפוס לש תידי
 !החונ רתוי
 תעברא לע רפכל ידכ .הלועפב אלמ קחשמה
 םיבוליש ופסוה ,ואיג-ואינה לש םירותפכה
 תוטיעב םע הרוחאו המידק העונת ומכ םינוש
 תוכמ יגוס 28 תוחפל - האצותה .םיפורגא וא
 !םחול לכל תוליגר
 ךסבו .םיפיו םיירוקמ ושענו ורפוש םימסקה
 בורקב עיגיש דחוימב םיהדמ קחשמ והז ,לכה
 !הגס לש 60-הגמל םג
 4 ונטמשה וז הרידא הבתכמ :תולצנתה
 לכ לש תועונתה טורפ םע םיאלמ םידומע
 .החילס .םימחולה
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 .קירפ ןיזגמב תמסרופמ

 בג לע עיפומה ןונקתל םאתהב ח"ש 10.- לש החנהב הכזמ הז שולת
 הז שולת תודבכמה תויונחה תמישר .קירפ ןיזגמב וא תוחנהה סקנפ

 .החנהה יחפסמ דחא תא .םישלות ,קירפ 8
 םירמואו םיכייחמ .הפוקב ותוא םירסומו
 !קירפמ !החנהה תא םילבקמ דימו - "השקבב'

 תודבכמה תויונחה
 :קירפ ישולת תא

 ףוגניזיד - םוא *
 ביבא-לת ,1

 .לט -

.03-546611 
 - טרא"טיב +

 ,הונ םורמ זכרמ
 = לט - ןג תמר

.03-5746670 = 

 - הינתנ ,6
 .לט

.09-612437 | 
 אישנה - קירט * |

 .- הפיח 28
 .לט
8-. 

 = - םיכובמ +

 לצרה - סיסנ'ג *

 < 40 תורדתסהה 'דש - - 0
 5 0 א רה

 8 ל
 -לת ,60 לוריבג ןבא - קירפ *

₪ 
 ד מא !!
 דה זאמוצ ד הז וז 5

 קחשמ תנוכמו ודנטנינ-רפוס :רישכמ
 הילצרה - יקסבוקרמ יתיא .א.פ :קחיש

 הרדיסב רתויב םדקתמה אוה הזה קחשמה
 -ךסב אוהש ,בושחלו .םוקפק לש החילצמה
 !"הקיתנע" לע ססובמ לכה0
 .יי'גיד .םישדח םינקחש העברא :םישודיחה
 ,הרוחב ,ימק .ידנליאת ףורגיאב םחלנה
 לש תררחסמה החלצהב טעמ אל תאנקמה
 ןונגסב םחלנה זירז םחול ,גנול-ייפ .יל-ןא'צ
 - םערה-ץנ ,ףוסבלו .יל-סורבל דואמ המודה
 רתוי קר ,ףייגנז ומכ ,קנע ינאידניא .קוה-רדנט
 !ריהמו זירז
 תא גיצמה החיתפה ןוטרסב אוה ףסונ שודיח
 .ישוכה תא הכמה ידנולבה רוחבה םוקמב ויר
 ,םגו םיינועבצ רתוי .םיעקרה :ישילש שודיח
 םיעבצ העבשב םימחולה תא שיבלהל ןתינ
 !םינוש
 רחבמ לכ תא ולביקו ורפוש םילודגה םיסובה
 .תוכמהו תועונתה
 .ישונא אלא ילטיגיד עמשנ אל רבכ רובידה
 .דחוימ לוק וא לילצ שי םג ליגרת לכל
 .תוכמ ףצר םע ,ביריב בטיה םתעגפש רחאלו
 םיבכוכה םוקמב ,ובבותסי ושאר לעמ ,ינלטק
 םינומעפ וא תוצייצמ םירופיצ 5 ,םעפ לש
 !םיבכוכ ...וא םיער םיכאלמ 4 וא םילצלצמ

 . ןורשה" תמר 4 ןיקשיסוא |
 0 0 .לט

 03-6961826 .לט - ביבא
 הנידמה רככ ,22 רייאב 'ה - ובמ'ג יעוצעצ *

 .03-6959315 .לט - ביבא-לת
 - ןויצל-ןושאר ,88 לצרה - ןושאר יעוצעצ *

 .03-993627 .לט
 - םילשורי ,3 םינושאר תורוד - באז"לוק *

 .02-257828 .לס
 -לת ,רוטסגרד ,62 בורזולרא - התוא קחש *

 .03-5272013 .לט - ביבא

 הכונח עצבמ
 לש עצבמ שולת עיפומ הז דומע לש ןימי דצמ
 תעב םילקש 10 הווש הז שולת .קירפ ןודעומ
 האמ לע הלועה םוכסב םיקחשמ תשיכר
 .םילקש
 -יעצבמ םע הז שולת דחאל ןיא :בל ומיש
 !תויונחב םיגוהנה םירחא תוחנה
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 !החפועמה לבל הקינדמה היווחה-הבונח לט יזנרמה עוריאכ ואוב

 היווה
 = ויוה ו

 | ולארשי לש לודגה
 !הידמיטלומו ,םישודיחה ,תונכותה ,םיקחשמה ,םיבועחמה לכ

 !קנע תוחנהו תויבמופ תוריכמ

 ,תויקסע ,תוירחסמ תונכות ,םיבשחמ
 ,םיננוכ ,םיגצ ,םיקחשמ ,תוירוביצ
 ,תוספדמו םימדומ ,םירוטילקת ,הידמיטלומ
 .תודמולו בשחמ ירפס

 ישפוח-ישפוח התוא קחש
 תחא סופתו בהוא התאש קחשמה תא רחב
 !קנעה ךסמה לומ בשחמה תודמע 50 -מ

 ?ךלש בשחמל הצור התא הנכות וזיא
 הקיטמסוקו הטאיד תנכות
 היגולופרגו היגולורטסא תנכות

 תובשחוממ תויורכה - תב חקול ןב
 םגו ןוכיתה דע ןגהמ - תודמולה לכ
 .םינמוי ,םינולימ ,בוציע ,הנפוא

 יארווקל תדחוימ החנה |

 תונודחא תוצידי
 הכורעתה ינג תפוקב הז שולת גצה |
 !החנה ח"ש 5 לבקו |

 .ח"ש 10 - החנה ירחא ריחמה ! |

 !הגסה ףולא היהת התא

 ואדיו/היזיולט יקחשמ

 תינורטקלאה הקיזומה ןועגיש
= 5% "| 

0 

 !םיגיצמל הנורחא תונמדזה
 לש לבגומ רפסמ רתונ
 !הגוצת תומוקמ
 :וישכע לצלצ םיטרפל
 םוחנ הנירל 03-2951485 ,8

 ג ,ב :םימיב םייקתי דיויה
 הכורעתה ינגב 3
 ,ביבא-לת םידיריה זכרמ
 10:00-20:00 :תועשב

 :הקפהו ןוגרא ,םוזיי

 | ינותיע תצובק
 ם 32 8וד ק6 \\ס חס
 ילארשיה בושחימה ןיזגמ

 !סירטטה ףולא היהת אוב
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 ₪ -ע ו קב ד דע

 שרש
 !םייתנ טעמכ לש רוחיאב ,ימשר ןפואב ,ץראל עיגמ הזה םיצורימה קחשמ

1 

 רו
 וומז דואמ הברה הזש ,עדוי והשמ ןיבמש ימו

 תא האיצוה זורפורקימ רשאכ
 היה אוה ,םייתנשכ ינפל ,קחשמה
 תירוטקו הקיפרג גיצה אוה .ינשדח
 ,תוקורס |תונומת | ,תידמימ-תלת
 לוק-תומיגד ,ההובג המרב היצמינא
 לש ןורחאה שדוחב ,וישכע .דועו
 םיעמשנו םיארנ ולא לכ ,1993 תנש
 קחשמה ,תאז לכבו .םינשוימ תצק
 תוכזב יוושכעה ןחבמב דמוע ןיידע
 שיבכה תשגרהו קחשמה תמו
 !ולש הבוטה
 עיגמ אוה ,יתוכיא רוטלומיסל האיכ
 תוארוה רפס ללוכה ,ראופמ זֶראָמּב
 דועו ,תירבעב םידומע 120 ןב
 םידומע 20 ומכ והשמ םע ,ןורפס
 ,להבהל ךירצ אל ,אל .תילגנאב
 ךרוצל רקיעב דעוימ תילגנאב רפסה
 הברהב ומכ ,טושפ .קתשמה תנגה

 העיפומה תמיוסמ הלימ בותכל ושרדת ,םיקחשמ

 .םידומעה דחאב

 תויורשפאב יוצמ קחשמה לש יתימאה יפויה
 :ירשפא םוחת לכב עיצמ אוהש תוברה

 תרנטוב בלבו
 ,לולסמה ידיצמ ץורימב תופצל ולכות ,ושקבת םא
 הפידרב ,תינוכמה ירוחאמ רמולכ - הפידר תדמעב
 הז םא) םכירוחאמ הרוקש המב תופצל ידכ ,הכופה
 גהנה אסכ לא גלדל ולכות (...םכתא ןיינעמ ללכב
 לבקלו ,ץורימב תורחאה תוינוכמהמ תחא לכ לש
 .םירזוח םיכוליה

 תר מצ ד
 .תפוזמ יד ריווא גזמב םיקול םינוש םילולסמ
 -יאנתל םידעוימה םיגימצ ולבקת יטמוטוא :ןפואב
 ךיבמ בצממ רהזיהל םכילע ןיידע לבא ,בוטר שיבכ
 תא רומגל םיענ אל טלחהב הז .הנואתו רורחס לש

 ךתוא ררוג ררג בכר רשאכ ץורימה
 בושח ,ןכל ...לולסמה ילופיש לא
 קורי לגד .הרהזאה ילגד תא ןנשל
 בוהצ לגד דועב ,רדסב לכהש למסמ
 שי לבא לולסמב הנכס שיש עירתמ

 .!םיבושח םילגד המכ דוע

 [םול 6
 םיצורימ ילולסמ 16 ללוכ קחשמה
 .ןפיו הקירמא ,הפוריאב םינוש
 אוה ,לשמל ןפיבש הקוזוס לולסמה
 והז .הנומש לש הנבמ רצויה דיחיה
 םישק םילוקיע המכ ללוכה לולסמ
 ךוליהל תדרל םכתא ובייחי רשא
 החיתפה תרושיב ,ינש דצמ .ןושאר
 וש"מק 305-ל םג ץיאהל ולכות
 הפמ  ואצמת  ,הכרדהה רפסב
 םיפיט ,םילולסמה לכ לש תטרופמ
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 יורי וצו
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 / 'רטמ יאישו ץורימה לש ללוכה קחרמה הגימאו .יט - 'מק 300 לש תוריהמב = ,תופקהה רפסמ ל ךרוא ומכ ו .יס.יפ :רי
 = |[ .לולסמה

 ל הנכהכ ,ץורימה תארקל | .רתויב םיבושח לולסמל התמאתהו תינוכמה קוזחת [םול 4 ץורימה ינפל השענ קוזחתה קר
 המצע = .דועו ,םיגימצה תריחב ,םיכוליה תרבעה סחי | תוגצומה תוצובקה 18 ץיבמ תחאב \ חתה ידכ ךות קוזחתו ץורימה ,םימלב ןוזיא ,םייפנכה לש חורה-תודגנתה תמאתה רוחבל ולכות קחשמה תליחת םע
 ףאו ךסמה לע
 תא תונשל
 הקוווס לולפמ -רחא | .ןהיתומש
 םויט / החיתפ וק .גהג .ורתבת כ
 רשפאמ קחשמה
 -בר לש בצמ םג
 .ץורימ לכב םיגהנ
 הצקוי הז בצמב
 לכל הווש ןמז
 | ןמזב .גהנ
 .ןקחשמ דחאהש
 / דקפתמ בשחמה
 = לש תינוכמב
 = לנשה ןקחשה
 | = ןמזה םות רחאלו
 רנגד לוקיע , | םיגהנה בצקומה
 .0 .םיפלחתמ
 . גורדה | ץורימב
 ףתתשהל םילוכי
 !!!םיגהנ 35 דע

 < תנובות
 : הברהב ומכ
 0 ,םירוטלומיס

 וניזק לותיפ

 שארה תכיט לוקיע לוקיע
 5% * שש לוקיע 4 ךוליה

 6 ךוליהב שיימק 0

 ,יטמוטוא
 , .תו-=רר

 בשחמה
 = תינדי | הטילש . .- . ,תינוכמב /
 הז קחשמ -

 בצמ םג רשפאמ
 -טלוש בשחמה :יטמוטוא יצח |
 וית תדוקנ ,ץלמומה ךוליההו - םיגהנ"בר לש קחשמ תויורשפא 82% - לילצ וצ צמנ םתא וב ךוליהה ,גהנה בצמ + תוינוכמ יגוס 10 + םיגהנ תוצובק : גדימ ולבקת םינווחמה חול לע 18 + םיירוקמ ירפ דנרג ילולסמ 6 !טרופמ אל דואמ לבא םייק ףונה : . יוצר ךוליה וא ץלמומ העיסנ 91% - םייח ךרוא .תוקורס תונומתו היצמינא יעטק | יבגל םיזמר ,תונואת ינפמ םע ,הבוט תידמימ"תלת הקיפרג 1 כח ,רורחס רחאל תורשייתה .- ו רבדה לש | 84% - הקיפרג לה | תפלחה ,םימלבה = 0

 או ישוק תמר ,עונמ יבוביס
 3 .םיעוציב

 ,תומר שמח שי קחשמב |
 וקמ יצח .םיבבוח ,םיליחתמ =
 ..םירחבומו = םינעוצקמ =

 .יתועמשמ וניא לבא הריוואה ליבשב | .האנהו קחשמ לש תועש דואמ הברה םוגד רוביד םג שי !ררררט .... רקיעב
 87% - ללוכ ןויצ

 ץראל עיגה אל אוהש לבח ...לבא הז ,תינוכמ שיגרהל תמאב םיצור = ןילנרדאה תא בטיה ץיאמ ,תואיצמל םתא םא .הנהמו ל השק קחשמ דואמ ברקתמש ,בוט םיצורמ קחשמ 92% - קחשמ תמר
 !םדקומ רתוי םיייתנש הנש השוחתה תא הירלמש ו טלחהב |
 טצ 5

 ו צג



 0 \-- -כ 9 ב15 2 0599/07

 סתא רשאכ ,הללי זא ..סחשל ליחתהלו תוצצופפ גח-תודועס לוכאל סיספהל רשפא וישכע ,סיגתה ורטגג ,והז .סיסירפ קת

 תוגסל ףסכ יל היהיש ליכשכ) ,תצס סנרפתהל כייח יגא ,הרירכ ןיא .תורזוט תולאש יגימ לכ סכל תוררועתמ סחשל סיליחתמ

 ..סכלש תולאשה לע בישמ יגא הז לינשכו (..סיסחשפ המכ

 .סיסחשפמל תוצלטה שסכל אל ולדתשת ,רכד דועו .ספדוט יוצר ,רורכ די-כתכב סכלש תולחשית ובתכת ,תתא השסכ דוע סר זחא
 יי ד"ת - סילדמה סירפ תכרעפ - ריעצה ןייטשסירפ :תויולג יכג-לע וחליש ,תולאשה תא ...ןגוה ג יג ו

 ןייש6קירפ ו[
 :ואכ ןיש![ח[ .תישירש]ח ה[א6 [!60[ סוקאמ

 '[ 0 "/?ןסיה !6]3[[[ וירא רפוס א3' יתאו
 קחשאה [6 ]ואת 'תיאר :"תי[אארון" יס
 6' רופי3[ הא[ + .םיכ]ןותיצכ 5₪65-[ שז2
 /?/?םייפןכ

 הילצרה - םחש ינר

 .ףועל לכות איהש ידכ

 ןי'60ק'ר1
 תו6יִרַצ -0רו? יס[ רשייפ 0'רשס שאה

 'ן6 ?(.קסא ,386סא ,486) כ0חאהא תו?חויא

 .ותוא תוןק[ ןייןואא

 םימודא הלעמ - םדינ יעור

 לכש ןבומכ ./6/ ךסמ םע 286 םתס
 .דחוימב םיצלמומ רתיה

 10-ה 'ק'רפ]
 י6קירא< !6]1]'] רפוס רכח[ ר69% קאה *

 ?וי[צ ![צי 4ראב םיקחשאסו %ראב הינו[0[
 ?ספ הגאה סא ?ח' 6כ 2 ביירלהֶָנאה כאה *

 הננער - 'ץיבוקשומ רינ

 .אל .ב .דחוימ םאתמ תרזעב ,ןכ .א

 סו[6 ןייש6קירפ]
 םי?['6 סכ[6א םיפיש [6 רוצא !6עת א[0 הא[
 ?!ןאעת סת תו[א6 [!60[ ![כוי

 דודועא - ןינוש רמות

 ילב םג ,ונתוא לואשל רשפא דימת

 תא םיעדוי ונחנא רשאכ .רודמ

 .התוא םימסרפמ םג ונחנא הבושתה

 ,ר'א3ה ןיי60'רפ[
 הגא ![יפ6 .הכוסח אא 6אא ה[א0 יה

 תוןוכא [6 חותיפ ₪ה !שיג-!6'] כא /הבוסח

 קחסאה ו[ םג ₪3' 6[ אוזא ,תו[!גה קחסאה

 םיר2וי תויוכ4[ רוטק ה 06ה ?2 בוחרה יאחו[

 ?5₪%-[ סוקפק ןיכ

 הננער - םוזח יתיא

 קחשמ תונוכמ תורציימ הגסו ודנטנינ
 הזה קחשמה תא .םוקפק םגו תולודג
 תולודגה תונוכמל הדבל האיצוה םוקפק
 הגס ,ודנטנינל ותוא בסהל הטילחהו

 .ואיג-ואינל אל לבא םירישכמ דועו
 .תויוכז לש הלאש ללגב תמאב ילוא

 /!!יית ריצ3ת ןי'60'רפ[
 ?%ר%[ 3 קיןוס ע'י 'תא

 םילועורי - ועריק לאירוא

 ?ל"וחב קושל תאצל םדוק ול ןתית ילוא
 !תונלבס .ץראל עיגי םג אוה ךכ-רחא

 ,ןואגת ןי'60'ר8]
 םיריטכא יןיא [כ [6  תואוסרפה תחאמ

 יוכ-םי'ג יתיאר | (7/8! ביירּלהָבא | ,!?]6]'])

 ?תוית[ [וכי הפ סאה ,('ןועכ3 קסא) ין

 ןיקצומ תירק - לקד רימא

 הזכ ןיא !תניימד םתס !הזמ חכש

 םע לבלבמ התא םא אלא ,רישכמ

 !ירחא דיינ רישכמ וא סקנילה ,ריג-םייגה

 סו[6 קירפ[
 -םי'ג גישה[ ר6פ% הפיחב הפיא .ה[606 י'[ 6*
 ר]ויש ,ד.ט הא'6] קית ,הח]הב ת|6/קו רג

 מאו סיריג-םי'ג ןיכ רוביח ,[ככ ,תו[[וס ןאשא

 .6סכ [כה תא םיאוו[6תב י6ה[ רשפא

 הפיח - יבכוכ םוח

 !יארשא-סיטרכבו ןכרצל ריבשמב הסנ
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 רק ויד ישר

 אצה גרה שש פשע שב .ילנ \* קיש

 שובל ,םוי רואל ,תובוחרב בבותסהל
 לולע ,ןמטאב לש יתרוסמה דגבב
 בל תמושת דואמ הברה ךושמל
 הביסה קוידב וז .תנכוסמו תרתוימ
 ,ולזמל .תולילב לעופ ןמטאב הללגב
 תועש 12 ול שיו ,ףרוח רבכ וישכע
 ומכ אלש ,ןמטאב !הליל לכ הלועפ
 רפעו רפאל ךפוה וניא ,הלוקרד
 שמשה ינרק תוצנצנמ רשאכ
 םתס אוה - רקובה לש תונושארה
 .רקובה תחורא תא ספספמ
 תוגג לע הלילה לכ לייטתש ירחא
 הרעמה לא רוזחת ,םהתוג ריעה
 ,בשחמה לומל בשיתת ,ךלש תידוסה
 םיזמרהו עדימה לכב ותוא ןיזת
 זכרי בשחמה .הלילה ךשמב תפסאש
 ןכיה תיזחת ךל ןתיו ,ץדימה תא
 .םהתוגב תונוש תויומד תואצמנ
 תרבחב בבותסהל גהונ וניא ןמטאב
 וכרד תא ול שי .םיטושפה םיישנאב
 רחאמ .ריעה תוגג לע תדחוימה
 ,קילקו-הֶעָּבצְה לע יונב קחשמהש
 תונוש םיכרד המכ שי ןמטאבל

 84% - קחשמ תמר
 אבש קחשמ יוניש םשל
 אלו עונלוק טוס תובקעב
 שרוח קרו ,תועבצאה תא רבוש
 ...חצמב םיטמק

 830% < םייח ךרוא
 ךתוא קיזחיש ,בוט קחשמ
 !תובר תועש ךשמב חתמב

 82% - ללוכ ןויצ
 ,עצקוהמו ןנגוסמ ,בוט קחשמ
 יעטק המכ ול םירסח קוש
 ! םייתוכיא תובוק

 שיא
 ףלטעה
 החיג השוע
 לא המיהדמ
 םעפ .יס,יפה
 ויתובקיעב קלוד אוה תפסונ
 ,לבא .בעתנה ןיווגניפה לש

 .עונל
 ,תישאר
 רשפא
 עיבצהל
 דחא לע
 םירזיבאה
 ,ולש
 לשמל
 ,לבחה
 ןמטאבו
 גאדי רבכ
 שמתשהל
 ומכ ₪
 .ךירצש
 תורשפא
 תרחא
 איה
 הרטמ לע וא ,םיתבה דחא לע עיבצהל
 םשל וכרד השעי ןמטאבו ,קילק .החונ
 .רתויב ול החונה ךרדב
 םחליהלו ריעב טיטושל בהוא דואמ ןמטאב
 ברקה ןמזב וב טולשל םוקמב .עשפב
 ,(ךירצש ומכ םחלהל םוקמב - רוציקב)
 .ולש תויביסרגאה תמר תא ןווכמ התא
 תמרש לככ .רדתסי רבכ ןמטאב ,וישכע
 רתוי דבאמ ןמטאב ,ההובג רתוי תונפקותה

 לידבהל
 לכמ

 תואסריגה
 - תקחיש ןהב

 ןמטאב ,ןאכ
 ויניש תא ףשוח אל

 !ולכיש ...תא אלא ויפורגא וא

 לבא היגרנא
 ערוק | םג
 לש הרוצ'ת
 ובירי
 .םאתהב
 תמר
 תונפקות
 הכומנ
 ,תמאב
 תינוכסח
 דואמ
 היגרנאב
 ישוקב לבא
 ףיטחת
 ףורגא
 ליעי !ביריל

 אוה דחוימב -
 .נגרמוב ןיעמ אוהש ,"גנארטאב"ב שומישה
 !לסוחמ טושפ אוהו ביריב תחא העיגפ
 ...תלבגומ תומכב אצמנ אוהש ,ולש ןורסחה
 ןשקאב הקול דואמ קחשמהש תורמל
 תא אילפהל בקוע אוה זא ,(ןיא טושפ)
 תונונגס לש ןינעמ בוליש קפסמו טרסה
 םיפוקה-יא ןיב והשמ .םינוש קחשמ
 לצנל ךירצ ,לכה- ךסב ...סמלוה קולרשל
 .ןיווגנפה תא לסחל ידכ ןוכנה עדימה תא
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 ד רוד כ
 אצי יאדווב ,הבתכה תא וארקתו הזה אלפנה עגרל ועיגתש דע

 קחשמה תא קחשלו םימעפ שמח טרסה תא תוארל םכל

 ...יס.יפה לש ורות עיגה ּוישכע זא .תונושה תואסריגב

 לש תוווצ הדימעה 065ג%% תרבח
 ידכ המלש הנש ובשיש ,םיקירפ 0
 תפסונ הסריג םלועה ריוואל איבהל
 ורצי םה ,השעמל .םירואזוניד לש

 סלכואמה ,םיהדמ ידמימ-תלת סלוע
 ףתושמהש ,םירואזוניד יגוס הנומשב
 לש םהייח תא ללמאל הוואתה ...םהל
 !םיקירפה

 שממ ןפואב ,בקוע ומצע קחשמה
 אלש ימ .טרסה תלילע תא ,עיתפמ
 טעמכ רפסל טרסה ןיב רשקה ,עדוי
 תא ליבוהל םכילע ,רוציקבו ...ירקמ

 לש םיביבחה םידכנה ,םיטו סקל
 ,םירקבמה זכרמ לא ,דנומאה ןו'ג
 לש הנגהה תכרעמ תא םקשל
 חקיש ,קוסמה תא קיעזהלו ,קראפה
 .יאהמ םכתא
 ,קחשמב תררועתמש ,הנטקה היעבה

 תויחה םע דדומתהל ךיא איה
 ןבומכ היעבה !תוירזכאהו תולודגה
 קנעה-תומהב רשאכ | ,תררועתמ

 .ןדודדדרדצצ*+

 היחמה ירוזאמ תוררחתשמ ,ולאה
 ינשב ןיינעתהל תוליחתמ ןהו ןהלש
 .הרומשב םילייטמה םינטק םידלי
 םיט תא ליצהל אוה םכלש דיקפתה

 ברעיש ,ישונא םעטב ילסיבל וכפהי אלש ,סקלו
 .םירואזונידה לש םכיחל
 .הרומשב םינוש םירוזא הנומשל קלוחמ קחשמה
 דחא גוס יח ובו תילמשח לית-רדגב רוגס רוזא לכ
 ,עודיכ ,הדרפהה רדג ,לבא .םירואזונד לש
 דוע םכל םיברוא םינושה םירוזאבו ,תלקלוקמ
 -רפוסה תסריגמ הנוש וז הקולח) ...םירואזוניד המכ
 .(דחא רוזא איה הרומשה לכ הב ,ודנטנינ
 .קחשמה לש הדיחיה היעבה אל םה םירואזוניד
 לש יעביטה ןונגסב ,הרומשה לש עקרקה יאנת
 תוינוכמ לויט קוידב אל םה ,הרויה תפוקת
 םירבעמ אוצמלו ךרדה תא סלפל םכילע ...יראפסב
 תובורק םיתיעל .דועו םיחיש ,םיצע ,םיקוצ ןיב
 ,םכרבעל וחיגי ,םירוטפרה דחוימב ,םירואזונידה
 ,םיאתמ תוחפ יכה עגרב ,חיש וא ץע הזיא ירוחאמ
 ...חורזרוק לע רומשל םיסנמ םתא רשאכ
 ספטל לוכי ,השעמל םיטלוש םתא וב ,טנרג ר"ד
 והבוגמ רתוי לש הבוגמ לופיל ול רוסא לבא
 .ילמשח רקושבו לק הבורב דייוצמ אוה !יעבטה
 קר לבא ,םינטק םירואזוניד גורהל לוכי הבורה

 דוע .רצק חווטל קשנ והז .םילודגה תא תצק םמהל
 ףילחהל ןתינו חטשב םייוצמ חוכ-יקוזיחו קשנ-ילכ
 רווה - .םהיניב

 ש | םיפיטה דחא
 םיבושח יכה
 || אוה ,קחשמב
 לכל . תכלל
 | ףוסמ
 , םיבשחמ
 םתאש
 לע ינויח עדימ םכל וקפסי ולא םיבשחמ .םיאור
 םירעש וחתפי - לכמ בושחו םיפיט ,קראפה
 !םיטלקמ לש תותלדו

 סנכהל ולכות ,תעגימה הצירהמ ופייעתת רשאכ
 .םיידמימ-תלת םיכובמ ולא .םיטלקמה דחאל
 םג סנכיהל םילוכי םיכובמה לא !בל-ומיש ...לבא
 דואמ הברה ואצמת ולא םיכובמב !םירואזונידה
 םירוטרנגה תא וליעפת םתרזעב .םיינויח םיצפח
 ,תמייוסמ תוהז-תדועת ואצמת אל םא .קראפה לש
 םירוזאב .םירחאה םירוזאל רובעל ולכות אל
 תפקשמב שמתשהל םיבייח ויהת םימייוסמ
 ,רתויב בושח הנושארה הרזעה קית .הליל-תייארל
 ..תחא םעפ קר םייחש םדא ינב קר םתא יכ

\ 

2 

- 

 הוויה קואפ :קחשמה םש [
 הגימאו .יס.יפ :רישכמה
 תימע :קחיש

 93% - הקיפרג
 תטרופמ תידמימ-תלת הקיפרג
 תנומת דחוימב הפי !המיהדמו
 !החיתפה

 84% - לילצ
 הקילדמ אל - הבוט הקיסומ
 ,ודנטנינזרפוסה תסריגב ומכ
 סינכהל החילצמ טלחהב לבא
 בטיה תמאתומו ,"עריווא"ל
 .ךסמה לעש םיעוראל

 86% - קחשמ תמר
 לע טלתשהל ןמז תצק חקול
 לבא ,םידליה תא אוצמלו טנרג
 ,גונעת טושפ הז ךכ"רחא
 םיבשחמב אקוודו דחוימב
 ! םיקזח

 91% - םייח ךרוא
 ,םיכרפמו םיכורא םיבלש 8
 לש תועש הברה וחיטביש
 .םירואזונידדתמיאו האנה

 89% " ללוכ ןויצ
 ביהלמו קתרמ קרפ דוע
 לש םירואזונידה תודלותב
 ליחתתמש גרבליפש ןביטס
 תוירי קחשמ רותב רמגנו
 .דחוימ



 רו 2 ,-2. ג צב ונפש נפבכ 22 5 2 0 1% 4-5

 יממה - יומה - - יש וו

 הלוקרד :קחשמה םש
 ו יי נב

 ןולא :קחיש

 ןמזה הז .תדרל הלחה הכישחה
 םיחטבמ | םוקמ לא | סנכהל
 ןתנוי .ץוחב תונכסה תא ריאשהלו
 ההריטה לש הליצב טיבה רקראה
 הלילה יננע ךותל םויאב הרקדזהש
 םיחירצה ירחא בקע אוה .םירוחשה
 | אוהו וב הזחא הליחב .םידדוחמה

 םוצעלו וטבמ תא תונפהל ץלאנ
 הריטה יווק תא ונחב ויניע .םייניע
 ךרדב ותוא תוכילומ וילגר דועב
 לזרב רעש ךותל העלבהש ,רפעה
 התיה ותבשחמש תורמל | ...לודג
 ברוא ולרוגש עדי אוה ,תלפרועמ
 ןתנוי !ארונו רוחש לרוג :הלפאב

 87% - הקיפרג
 טבמב איה תיללכה הנומתה
 הברה שי .ןושאר ףוג לש
 ירויצ ומכ םיארנש םיטרפ
 .ספיספ

 89% - לילצ
 ד

 .םיררמצמ םיילוק םיטקפא
 .םידעצה תושיקנ רקיעב
 ו ב
 .תויתואיצמ

 85% - קחשמ תמר
 הניא רקראה ןתנויב הטילשה
 דואמ תויהל ךירצ לבא ,השק
 ,ןוויכה .הסונמ דואמו ריהז
 ה ל יו ל ב ג =
 .קייודמ

 86% - םייח ךרוא
 ו

 ןזורה םע בוק םג ףוסבו
 לכו .ומצעבו ודובכב הלוקרד
 םכתוולש תא ודירטי ולא
 !ןמז ךרואל

 88% - ללוכ ןויצ
2 
 תיצאנה הריטה תא ריכזמ
 .(ירמגל הנוש אוהש תורמל)
 !דחפ תריוואל סינכמ טלחהבו

 ,תצלפמה לומ דומעי וב עגרב - בטיה עדי רקראה
 אוה ,וילע לטומה תא עצבי אוה ,םינפ לא םינפ
 ...דורשי דחא קר זאו ןובשחה תא רוגסי
 .ולסחלו הלוקרד תא אוצמל רקראה לש ותרטמ
 לש תויחה תדעו וירזועב שוגפי רקראה ,ךרדב
 .רקראה תא לסחל םירזועהו תויחה תרטמ .הלוקרד
 ידכ לכה ושעיו ולש םייחה וק תא ורתאי םה
 .דפרעה ןזורה םע יפוסה שגפמה תא עונמל
 םג .םיבלש השולשל תקלחתמ הלוקרדל ךרדה
 ,ןושארה בלשה .םיבלש-תתל םיקלוחמ ולא םיבלש
 בלשה .המדאל תחתמ םיבלש ינשו תורבקה תיבב
 ,לכה-ךסב .הריטב ישילשהו היסנכב ליחתמ ינשה
 שילחהל ידכ הרובק תונורא 155 דימשהל םכילע
 .יפוסה ברקה ינפל ןזורה תא
 .הינוולסנרט תמדאב םיאלמ הרובקה תונורא
 המדאה ךרד .חוכ הלוקרדל תקפסמ וז המדא
 ףוג םילבקמו םיתמה םלועמ ויחילש םיעיגמ
 ולע ןוראב לקתנ רקראה רשאכ .םייחה םלועב
 .רוזאב םיבבותסמש םיתמהמ רהזהל
 עבראב שמתשמ רקראה ,הלוקרד דגנ וקבאמב

 ,הליגר תשומחת ,לכוא :קשנ יגוס
 ,לכה-ךסב .שדוקה-םתלו תוחתפמ
 םיטירפ העבש תאשל לוכי רקראה
 לש דבוכמ יאלמ ול שי .תחא-תבב
 .דועו םימחל 99 ,חדקא"ירודכ 9
 והז יכ דואמ ינויח שדוקה םחל
 .םירוציה דגנ ירקיעה קשנה
 ,הלוקרד לש םינושה וירזועל ףסונ
 .תונוש תודוכלמב עורז קחשמה
 הכירד ידיזלע תולעפומ תודוכלמה
 שי .אל ןקלחו תוארנ ןקלח .ןהילע
 יוניש וננכ תונוש תורטמ םג ןהל
 וא רקראה לש העונתה ןוויכ
 .קחשמה לש רחא רוזאל ותרבעה
 ,רדוק דואמ קחשמ והז ,לכה ךסב
 תרומרמצ תשוחת ריבעהל חילצמש
 הברה לש םהיניעמ הניש רידהלו
 דחפה טקפא ,בגא .םיריעצ םיקירפ
 םידעצה תושיקנ לילצ ידי-לע רצונ
 !וומצע רקראה ...לש



 ה" 00 -שמפפמ 1

 .. ,בוט
 הלאשהש
 !השארב תררועתמש
 :איה םכלש יקחשמה
 ! 5קחא בוט רתוי המ
 ,5שקתת וא תאוקזתת

 יעל עי ול

 הקיטקט = הברה |
 .שא חוכ םתס אלו!

 ?םניחב פיט םיצור [ < <

 םתא רשאכ זא|! 4
 לש סובב םימחלנ |
 וארקת (1101ג) טוה :

 "] 6 6 | א עז 5

 םאה) | םט0ק6הסַפ" | ...אלה הבושתהו
 תאנקתמ | ודנטנינ | .ינשה קחשמה תבוטל
 לש החלצהב 5 = דְוַכ שי ...יכ
 תוחפל !?קינוס ,םיבלשה תרימשל

 תררועמ " רתוי םע ,תוביהלמ
 (...הבשחמ'ת =: .םיבצמו תועונת
 המכ דוע ולבקתו . לש תפסות ,ןבומכו
 בוביסב | תודוקנ ' | ,ןורכז זוחא 0
 .סונוב .- " . קחשמה תא הלעמש

 ורק ₪ ו תעפו - תש תו דחו | ץ ה - !הגמ 12-ל

 ולגת ,הבוגדב התסטאפכ צ+צשט. 0 2 ור 1 3 יפכ ,קחשמה יתנכתמ

 שמתשהל ודמלתו יאדווב םתאש
 לש םוצע רחבמב 00. סמ ם0 אסז. :

 קחשמב .קשנ-ילכ
 ןומה ונתנ ,םיניבמ
 .קחשמל בל-תמושת
 ., רתוי הברה שי
 -יקוזח לש ןווגמ | |הברה םהש ,םיביוא
 ,םילגמ ומכ חוכ | 64- | םייניצר רתוי
 ,ןמז תפסות ! | ,לשמל .םיחושקו
 < סיבהל םיצור רשאכ
 < | ךירצ ,םיסובה תא
 ." |לש וירבדב רכזהל
 |יד'גה |:קיולל הֶדי
 | חוכב שמתשהל ךירצ
 | "הפקתמל אלו הנגהל
 |,רבד לש | ושוריפו
 < 1ךירצ םיסובה דגנש

 םתסו ,תואירב |
 .הרטסקא תודוקנ !
 ימל רופיסה ריצקת |
 רחאל :ריכמ וניאש |
 בכוכ לש ונברוח [!

 ,תוומב
 ועיגהו ללחה ודדנ
 ןאכ .טוה בכוכל |

 םידרומה

 ומכ ,האופק המדאה
 ךפה ,תורירב הברה ילב .בטוקה
 יסבל | בכוכה
 ,הירפמאה
 ואצמ םגו םידרומה תא ושפיח
 !ומוציעב תומיעה וישכע .םתוא

 ;קקש 6ז ה ואגפ :קחשמה םש
 ודנטנינ רפוס :רישכמה

 ינוי :קחיש

 ומדד ההוא טד

 = 6המו  *ופה

 תוירבדמב

 תוחוכ | .שדחה
 ,ללחב וענ םה ףא

 95% - הקיפרג
 יי
 לש הריוואל קומע םיסינכמה
 המרב הקיפרג ,ללכב .טרסה
 התיכ הציפקמש ,רתויב ההובג
 .טיבה 16 ירישכמ לכ תא

 94% - לילצ
1 

 דחוימב םימיהדמ םיטקפא
 .הבוגד לש בלשב

 92% - קחשמ תמר
 ,לק !קחשו תידי'ת סופת
 1 יי במ ב יו
 | ו ]ו ג י1-'ב
 .היגטרטסא

 93% = םייח ךרוא
 תוכיא + םיבלש 14 + הגמ 2
 ןשקא = קחשמ לש ההובג
 ןמז ךוואל

2-7 
 תא חתפ ןושארה קחשמה
 רגוס הזה קחשמה ,93 תנש
 החלצהה רופיסו .הנשה תא

 ג ו
 אציש רתויב בוטה תויריה
 !ודנטנינ-רפוסל הנשה



 א

 ןרבמ תעיסכ / ודנטנינ 8 רושכמה
 . רפוע :קחיש

 4 ו א ו \

 -ףוחמ ןונגסב ץורימל תירבה"תוצרא |
 םיגהנ 19 דגנ גהנת התא .ףוח-לא

 ,יניגרובמל לש רועה בשומב תבשל - ריעצ גהנ לכ לש םולחה | ,סיפממ לש םירהה ךרד ,םירחא |
 -ונ ,ימאימ ,רבנד לש תוירבדמה =
 אצו הרוגחה תא קדה זא .זג תתלו ןושאר ךוליהל בלשל ,עינתהל | טירע ו דועו ליוושאנ ,ןוטסוב קרש |

 1 םלועב הקילדמהו הריהמה תינוכמב ןויסינ בוביסל .תורחא תונידמו
 א \ םיליגר תומש שי ךלש םירחתמל

 \ ו | םעאו סקמ ,טרב ,ומוטוא ,ויבפ ומכ
 םיכירצמ ם'קלחתמ ןבומכ .םה | .טנילקו
 ב יה | םירושיכ ם'גהנמ לחה ,תוכיא תוצובקל

 .דחוימ .םינעוצקמ םיגהנל דעו םינבבוח = 2
 םישל ,רקיעה דחו'מב םישק "םניא םיִלולסמה

 לע יל ו ו |
 שיבכה וו ₪ ה

 גואדלו ו ,
 יניגרובמלהש 1[ 5% - הק

 אל | ,הרקיה שי לבא ,םיפי םיעקר הכל שו
 .ונממ הטסת םיטקפאב טלוב ןורסיח
 !םיבשחנ אל ר'צנפו שיבכה | .םידיחאו םירשי םניא םישיבכהש ,ןבומכ ץעל הרוקש המ ומכ םיטושפ

 .םירומיה לע זבזבתמ קחשמב לודגה ףסכה םע םירחא ,תודח תוינפ ילעב םקלח .תשגנתה ובש טלשל וא

 !רלוד םיפלא תנומשל ףלא ןיב רמהל לכות ףסונ ךכל .דועו דחוימב םירצ םילולסמ

 בלשב .טלחהב ?םירומיה ינוריע | :הנתשמ | ףונ

 לע רמהל לכות תופילאה תרדש ךרואל | ,ירבדמ

 ועוני םיסרפהו ץורימ לכ .דועו םיסוטקק ,םירמת

 םיפלא תנומשל ףלא ןיב דואמ | בורקה | ףונה

 הב הנידמב יולת ,רלוד התא רשאכ יתועמשמ

 םג ,לבא .ץורימה להנתמ שגנתמו שיבכהמ הטוס

 ןבומכו ,רמהמ התא רשאכ [! תושגנתהה ,לשמל !וב
 תאז | תושעל | לדתשמ בשחת ץע וא חישב 84% - קחשמ תמר

 "ו וש
 ...ןסמה לע םישיגרמו

 ,תעד לוקישבו המכוחב הקלחהה .הלק העיגפכ ידכ לסנמ ל'גינ תויהל ךירצ אל

 םירלוד המכ רומשל ךירצ ךרדה ידיצ לא שיבכהמ .יניגרובמלה לע טלתשהל

 .ךרוצה תעשל | סיכב טלחהב זאו .דואמ הלק תואיכ החונו הלק העיסנה |

 ןמזב העיגמ ךרוצה-תעשו ר'צנפ ףוטחל םיענ אל .הרקוי תינוכמל

 לכ יעגרובמלב .ץורימה | תא קופדל וא םילגלגב

 ינפל !לודג ףסכב הלוע ןטק לופיט םיש ,לבא .הזה רקיה עוצעצה לש חפה [ 6% - םיי

 דגזמ יאנת תא קודבל ךילע ,םירומיהה איצות תינוכמה תיזחב הרישי העיגפ ..בל 1[ ו יח 6

 דל יניגרובמלה תא ץיאתש ינפלו .ריוואה | לע ןטק רורחס ,ןוכנ !עגפ אלל טושפ ךתוא ₪" |

 ,ש"מק 0 |
 ₪. קודבת .קחשמ לש םיבו םירטמוליק

 םירטווש

 .הביבסב 82% - ללוכ ןויצ
 תויוריהמה אלש ,דמחנ םיצורימ קחשמ

 הלאה רבדה .ותי תויעוצקמ שרוד

 ,תורוסא ,קחשמב הנהמהו עיתפמה

 ירטושלו אוה ,יכוניח אל דואמ ןפואב

 אל העונתה זא !םירומיהה לש עטקב

 = התאש ,תפכיא ימדו ףסכה לע ל ןלדשת
 ץורימ עצמאב ([ה*ו 4 - ּ ו הזה רופיסה יכ 0 ' סיכה |

 6 . / ץ'ץ דה | \\ !בושח | | | ו

 ל 7 י\ ו
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 םיישיא םיבשחמ
 + תספדמ + 64 רודומוק הריכמל *
 +םיקחשמ 100 + םיטקסיד ןנוכ
 + תוטלק 6-ב םיקחשמ 70 םע פייט
 .ח"ש 350 .בוט בצמב םיקיטסיו'ג 2
 .08-555580 .לט ,רדא ימר
 2 ,ןייוצמ בצמב ,אד םאות הריכמל *
 יש .םיטקסיד 33 ,תדלקמ ,םיינוכ
 .ברעב 03-6700707 .לט ,ינרוד
 90שטאסכתז 878% |הריכמל *
 סיטרכ .ה"ראב שדח 0
 720א + 3.5 ןנוכ אונדז 10 +
 ,יחרזמ ילא .יס,יפל תינכט תורפס
 .ברעב 03-6311153 .לט
 + םיקחשמ 2 + ח"ש האמב רבכע *
 .03-5710670 ,דדוע .ח"ש 50-ב ךסמ

 הגס
 קראפ ,2 קינוס + ריג"םייג חריכמל *
 ,לגרודכב םלועה תופילא ,הרויה
 םיקחשמה ,אסאד 1. אסא
 + רטסאמל םאתמ + םייפמילואה
 .03-745534 ,רגת יש ,תלדגמ תיכוכז
 + 'אנש + תלדגמ תיכוכז הריכמל *
 159 יוושב םיקחשמ 2 + האישנ קית
 םוקמב ח"ש 440 - ריג-םייגל ח"ש
 03-6420175 .לט ,ןשוש-ןב ןריל 0
 .ברעב
 + םיקחשמ 2 + ריג םייג הריכמל *
 .שדח לכה - יאנש + תלדגמ תיכוכז
 .צ"החא 09-546659 ,ןייטשניו הקבר
 + הזיראב שדח ריג-םייג הריכמל *
 9דתתתד 0ת 8405 1, :םיקחשמה
 אסד, אסא הד, 5
 .ברעב ,04-416559 ,הנשוש ןרוא

 וימאותו ודנטנינ
 םאות היזיוולט קחשמ הריכמל *
 תוטלק 4 + םיקיטסיו'ג 2 + ודנטנינ
 + תונטק תוטלקל םאתמ + קחשמ
 .לט ,רמרק לט !האיצמ ריחמ .חדקא
 .ברעב 2
 שמושמ ןוסאגמ רפוס הריכמל *
 + םיקיטסיו'ג 2 + ןייוצמ בצמב
 איגש .ריבס ריחמה .תטלק + יאנש
 .צ"חחא 08-574016 .לט ,ריפס
 שדח פוקס ודנטנינ הריכמל *
 םיקחשמ 6 +  (רוא חתותת)

 םיקחועמל הפטינכ ןיא

 וטיפיוזמ וא םיקתעומ

 ח"ש 350 קר תוטלק |

 .06-584177 .לט ,הקדצ לייא .א"כ |

 - ודנטנינ-רפוסל

 .לט ,ולגירט יעור .ח"ש
 .ברעב 8

 + וב-םייג הריכמל *
 + 1. ונדד לבד

 .ברע
 4 + ןוסאגמ הריכמל *

 .2  בוחרה םחול

 .צ"חחא 4

 | שדח טעמכ ןוסאגמ הריכמל *
 תוטלק 2 +  תירוקמ הזיראב
 | .לט ,ילילח יסוי !קיחצמ ריחמב
 .19:00 דע 2

 | 7 + חדקא + שדח ןוסאגמ *
 24 ןהש תוטסק

 .03-9667257 ,לבוי

 | 250-ב הנש ןב ןוסאגמ הריכמל *
 אזנכשא לטו רימא .ח"ש | לס

 .צ"החא 1

 םיקחשמ 4 + ןוסאגמ הריכמל *
 .לכה ח"ש 350 - א"כ ח"ש 60 ריחמב
 03-6416663 .לט ,יקצירפ רואיל
 .צ"החא

 | 8 + ןייוצמ בצמב יוב םייג הריכמל *
 .לוז ריחמב ,דחוימ קיתו םיקחשמ
 .08-245436 .לט ,יתשינבנב ףסא

 םיקחועמ

 וימאותו .יס.יפ
 | סיטנלטאו סנו'ג הנאידניא הריכמל *
 | הזיראב א"כ ח"ש 80 - ימאימב חצרו
 השמ | .תירוקמה
 .ברעב 3
 :ל"וחמ םישדח םיקחשמ הפלחהל *

 ,ינודא

 חוכ ,ןייו לש ומלוע ,2 בוחרה םחול
 | ינר .םירחא הברה דועו

 | ןמגינוה לטו 09-982421 דלפנזור
 ץחמה

 .22:00 דע 7

 ל"וחמ םישדח םיקחשמ הפלחהל * \
 ם-14 טקידעיסה ,2 הידנריק :ומכ |

 .09-448417 ,רלבונק יקימ .םירחאו
 תפסותו 2000 י'צאפא הריכמל *
 | ילפ .רוטילקתל םימדה ןויגפל םיכסמ
 .ברע תונפל 03-6992761 ,ביבש

 | ומכ םיקחשמ הפלחה וא הריכמל *
 תיצאנה הריטה | .תונכות הברהו

 .03-9664641 ,רגנוא יחימעו תישומ
 ועיגה םרטש םיקחשמ הריכמל *
 | .03-807262 .לט ,בלווש ןרוא .ץראל
 | 150 ןדרו'ג לקיימו לופרביל הריכמל *
 - 1 קינוס :ביירדהגמל תטלקו .ח"ש
 .03-880761 ,ןושש השמ .ח"שש 0
 יתוא וחכש :םיירוקמה םיקחשמה *
 ח"ש 60 - הירטסיה-הרפ ,2 תיבב

| 0 

 | עסונה + 2 ןמהגמ
 | קינויב + 3 ינימשה

 .דועו ודנמוק | איג

 | .לט ,רוח-תיב
 -תונפל 2

 | תטלק +
 | ,םלש רימא

 | םולש .םיקחשמ

 | .לט

 4280 ד"ת - יב'גח יעור וא 30660 | הגס
 30660 הירס'ק | בטרדהגמל םיקחשמ הריכמל *
 המ :ימאימב חצרב הרזע ךירצ " | אסותא דאו :יאקירמא

 שלבהו ןולמל םירזוחשכ םישול | פד אזסזודא(\תפ :יאפויראלו
 .04-926793 .לט ,יזוגא ןדיע [ דנג לט  "תוא רוצעל הצור

 .םילועמ הגס יקחשמ הריכמל * |
 .03-589559 ,לשא דדלא

 | תגדג  קשפצ
 | תורשפא +  שדח | ,ביירדהגמל \

 | השמ .םירחא םיקחשמ ףילחהל
 |  .ברעב 03-9225933 .לט ,ץיבוגורס

 ד"ומ תצובק שפחמ הסונמ ןקחש * |
 וימאותו ודנטנינ ןתנוי .הננער רוזאב 14-10 יאליגב |
 | ןוסאגמל תוטלק רחבמ הריכמל * | .ברע-צ"החא 09-445626 .לט ,ןמרסו |

 ,3 ויראמ :א"כ ח"ש 50 לש החנהב \
 | 1200 תטלק ,םיקחשמ 3 תטלק
 םגו םיקחשמ 700 תטלק ,םיקחשמ

 .לט ,רזע ףחש .ח"ש 50 - חדקא |
 .ד-א ימיב אל 04-7617641 |

 .ברע תונפמפל 0

 הריכמל * |

 םיקחשמ הפלחה וא הריכמל * |

 יי !שעחו ,וסאגמ + | יוב-םייגל  םיבינגמ
 | ריג-םייג יקחשמל הרומתב
 ו .לס ,סקלוס יתבש .ביירדהגמו

.03-5401855 | 

 . | ו

 הברה םע ,אבצ 'רחא יוצר
 ,רלבימטאב ןויטנו ןוימ'ד
 םימ'הדממ םיקחועמ תונכתל

 !!וודנטוינו הגסל

 ןתינ םיפםסונ םיטרעפ

 זי ץ] = וש = לק |

7510044 4 

 | אוגמנס ץזסמדמת 3-ב עוקת * |
 | .לט ,יול וקישומ ?םירוי ךיא .ןוסאגמל |
 , .םיירהצב 02-4617594 |

 || םיפולבו םידוק ,םיפיטל םיקוקז *
 | יסיפל 2  הירטסיה הרפ קחשמל |
 | הירסיק 1304 ד"ת - רנגרב דעלא |



 - דחוימב עשעשמ םוחתל הדח תינפת םיחקול בחשמה יקחשמ

 !םיקחשמ ...לע הידוראפ

 תויומד םה םירוביגהו ,תוכמ יקחשמ לע הידוראפ אוה הזה קחשמה

 !הנילטסלפ ...מ

 ןץב תבלשמ קחשמה תלילע
 .למולח םלועל | ינוידב-עדמ
 קסרתה לוגסו קנע רואטמ
 םיעושעש קראפ לש וביל בלב
 קראפה ינקתמ - האצותה .שוטנ
 םירמוחה םע ובברעתה
 לכו רואטמה לש םיימסוקה
 ..ל ךפוה ,עגר ןיב ,קראפה
 !קראפ-הנילטסלפ
 הנומש םיצצ המוהמה ךותמ
 םיאצוה | ,םיצרמנ | םימחול
 ..לש תוכלמה סכ רבעל עסמב
 תאז םישוע הנומשה .סרקה
 םיבוביס השולש ינב תוברקב
 .קראפה לש םינושה םירוזאב
 ריכזמ אל הזש ודיגת ,רוציקבו
 ...םסרופמ קחשמ הזיא םכל
 תלפוטמ תוומדהמ תחא לכ
 שומישה .תיפרגה הניחבמ בטיה
 הארמ ןהל קינעמ הנילטסלפב
 וליפאו ישחומו יטסלפ רתוי
 םג .ביהרמ ידמימ-תלת
 ןבל-רוחש דומעש) תוינועבצה
 המישרמ ,(ןיטולחל לטבמ הז
 תומד םג שי ,בגאו .דואמ
 בצמב ,קחשמל תיעישת

 .שארב-שאר :רתויב בוהאה
 ולוכ קחשמה
 ומכ הארנ
 לע הידוראפ
 תוכמ יקחשמ
 שי | .םימסרופמ
 םהב םיעטק
 לש | הנילטסלפה
 םימחולה ינש
 .תגזמתמ
 םירחא םיעטקב
 הדיספמה תומדה
 המצע תכפוה
 .ןוחצנה | עיבגל
 יפרגה טנמלאה דבלמ | ,ןבומכו

1 
2% 

1 

274 

 א

 רשאכ ,לשמל .ינויח רוביד הברה הפ שי ,קזחה
 או 84, :רמוא (עשורמה רקה) 8 00

 קחשמה .רבעמו לעמ

 א סססת א אס
 םוגרתב) סאת'פ

 ,רק ינא ,עשר ינא :עלוצ
 -ףא לש טוידיאה אל ינאו

 (!דחא
 ואצמת אל הזה קחשמב
 .םד הברה וארת אל םגו
 .ללכב וארת אל ,החילס
 סינכהל דעוימ קחשמה
 חתמ לש הריוואל םכתא

 ונימאתו .רומוהב הוולמה
 הנילטסלפה תובוב ,אל וא
 המישמב תוחילצמ ולאה
 םירגובה םיקירפל םוסקי

 61.%צ ו6וודזא6 :קחשמה םש

 ודנטנינ רפוס :רישכמה
 רימא :קחיש

 םיחאל רשאמ רתוי הברה םיסונמהו

 !םינטקה
 תא םכל ריכזמ אל הזש ודיגת זא

 !הא ?2 בוחרה םחול

 94% - הקיפרג
 ,ןוימיד הברה ,הקלח היצמינא
 ,תוטרופמו תופי תויומד
 הברהו ,םיעגשמ םיעקר
 ב יו מ 7 ב

 88% - לילצ
 הקיסומה תוברוקה ןמזב
 איה ,לבא ,דוביאל תצק תכלוה
 ג ב ")ב
 םיטקפא הברהו רוביד
 תריוואל םיסינכמש
 .הידוראפה

 89% - קחשמ תמר
 1 ג ב יג מ
 ןיא תרחא !םירותפכ השיש
 קחשמב תעגל םעט ללכב
 החונ ,תיפיכ הטילשה .הזה
 !הנהמו

 91% - םייח ךווא
 1  ל מ - גב
 | .דחוימו רחא ןונגסב

 90% - ללוכ ןויצ
 םלועב הנושארה הידוראפה
 (ףתחסהל אל) ?בשחמה יקחשמ
 הבוט טלחהב איה לבא
 שודיח - רוציקבו .תחלצומו
 !ןנערמ



 יי לקה ו וו יי ישי יל ו יויו יי דיו וין ל קירור יג ב יי יי ו יב יב

 כונחה גחב ביבא לת
 עטנוהי ינג - קטרופס

 ה

 םלועב רתויב ביהלמ ה סקרק

 גיצהל םיאג יסורה תוברתה דרטנמ ףוחישב - דלפ יקימ



 הוו 4.

 םייניעל הוואת
 = ,מ"עב (1987) תוכרעמ קתעמ אלא ,ינוציחה םבוציע קר אל .םייניעל הוואת םה גאוסא יכסמ םהב לכתסתש תיוז לכמ

 ב ל .רתויב ההובגה המרב האוס יכסמ תחפועמ תא םידימעמ םתונימאו םתוכיא ,םהיתונוכת רקיעב

 ,3 יקסניטובז יחר :ןורשהו הננער :םיפינס ,ווצזשהו /0₪ס/צסהא ואז שמחו 650 ימגדב ,17" דעו 14"-מ םיינועבצ 5/4 יכסמ רחבמ

 .913666'052 'לט ,הננער ןוריג זכרמ .12801024 דע היצולוזרו סו חגסוהזוסא

 2 ינב תפשב רא) אודה= 50,000 40085 - רתויב ההובג תונימא תמר גאוסא יכסמל
 םירחבומה םיציפמה לצא םג גישהל .(םינש 5-כ/תועש 50.000- תולקת ןיב עצוממ ןמז - םדא

 .מ"עמ + ח"ש 960-מ לחה :םייניעל הוואת אוה םג ?ריחמהו

 .תחא תיזכרמ תבותכ שי יפקיהה דויצל (רקדך<> צא
 .ךיניעל לופכ ןוחטב
 .וננובשח לע
 - ךרע רקי יש ךסמ לכל ףרוצי תלבגומ הפוקתל

 ןיעה תופייע תעינמל תיכוכזמ יטפוא ןגמ

 .רתויב ההובג תוכיאב

 !ח"ש 145 - ישה יווש

 אלל קספיהל לולעו לבגומ ומזל עצבמה ₪

 .תמדקומ העדוה



 וז ץוזגאאמא 2 :קחשמה םש
 יוב"םייג :רישכמה
 תופא :הקחיש

 שי יקנרפל
 םע תויעב
 ןובשח
 .למשחה
 ץיקהש וא

 לומעל תצק | ושרדת 2 : התובקיעב - ל | יח
 ינפל | עזהל | תצקו [2111711 211110178  תצק שי יקנרפל ,לבא 9 "מ
 .םהב רובעל ולכותש ןופ רוטקוד .םייחב לזמ | ל
 לש בוליש אוה קחשמה שירוה חונמה ןובנקנרפ "70 "ל
 .תומרופטלפו טסווק הז ליטמ - ןטק רצוא ול וא 5
 םיצפח ףוסאל שורדת ,יסטב לש התנומת וילעו רוה
 .הנובתב םהב שמתשהלו לש | ותבוהאו ותרבח א 'ק?נרפל
 תלומד הברה הפ שי יקנרפש המ לכ .יקנרפ כ

 לש בלכה ומכ ,תונושמ רוציקבו .למשחה ןובשח תא םלשל
 םיקלוד למשחה-תרבח לש םיבוגה -

 ליצהל ידכ ,תושעל ךירצ
 .רוטקודה 2-4 הז ,םישונהמ ורוע תא

 ,ןבצעמ תצק ד בהזה | תא | רוסמל
 קלחש - 2 11? וש והשימ ותוא | .והשימל
 תויומדהמ םלשל ידכ ףסכ קיפסמ ,ףסכ ול ןתי

 לע | תורזוח .למשחה-תרבחל ויתובוח תא 89% - הקיסר

 כ בה  .לגא | [808 0000
 ,הזה קחשמב 5 5 -00-0- | -> ה תסיפח | ומכ ,

 דוגינב שי | ,דלוקוש רוויתהו ןטקה ךסמה לע םג

 םג | ,ומדוקל ןומה ול !יוב-םייגה לש
 -ילכ שי עמל ,תוכיתח |

 ,רטרופסרנטה | ,דחוימ | הרובחת 2 קוידה 90% - לילצ
 אלו רוזאל רוזאמ רובעל רשפאמה תויבוק םיטקפאו הבוט הקיסומ
 .רוחאמ תובקיע ריאשהל םיקלחו סינכהל םיחילצמש ,םילעומ
 ,בוט תומרופטלפ קחשמ לכב ומכ -ב | םירוזפה .קחשמה תריוואל קומע

 תא רותפל ידכ תחא ךרדמ רתוי שי תומוקמ 0
 שי ,ןבומכ .ביריה תא חצנלו היעבה ,הזו = .םינוש 85% - קחשמ תמר
 ו 1 הול חיטבמ ,עודיכ לגתסהל ןמז תצק חקול
 ו תועש הברה לבא ,קחשמה לש תונועגשל
 2 .האנה לש ידמל טושפ טלחהב ,ךכ-"רחא

 . דוע ןאכ שי ,ןושארה קחשמל האוושהב .תויתוכיא תודיח םע הנהמו
 םיבלש ללוכ ,םישדח םיבלש השיש יעל גיימן
 .םילגלגתמ םיכסמ םע ...םילכסתמ

 תא אוצמל ךירצ יקנרפ ,תישאר

 .אולכ אוה הב הריטהמ האיציה יי
 םכל הלגנ אל) והשפיא אצמנ חתפמה היה תוחא ,םידוק שיש לזמ
 -- תלדה ךרד חורבל רשפא ,זאו (הפיא ו 7

 1 תירוחאה תלדהמ האיציה .תירוחאה ב

 2 . הדיחיה ךרדה וז יכ תיחרכגה תומישמ תואמו תורשע
 * , -תרבח ...לש הבוגהמ קומחל לע םכתא וקיזחי .תונטק

 2 . 2 .למשחה .ןמז ךרואל רישכמה
 .., יי , םירבעמה תא ואצמת ץוחב

 2 לש | םירחאה | םירוזאל 880% - ללוכ 0
 ןהלש ןורתיפהש ,תודיח המכ םג םירבעמהמ קלח .קחשמה ,הלועמ תואקתפרה קחשמ
 .קחשמה לש חלצומ ךשמהל יחרכב .םכינפב | עגרכ | םימוסח החלצהה תא רזחשל חילצמש

 .1 ןקנמרפ ר"ד לש הרידאה !תותלד 2 ןמסמ 811 טלשה :פיט



 ?ךמצע לועמ קחשמ איצמהל תמלח דימתש ןוכנ |

 ,רוביגה הארי ךיא תניימד דימח

 ?ועמתשי אוה םיקירטו םילכ וליאב

 ?ויבירי ויהי 'מ

 ?דיסעמי אוה יתמו +חצני אוה יתמ

 ?הנימ לכב ול וכחי תועתפה הזיא +ךרדב ףוסאי אוה המ

 , הגפ רובע םיקחשמ חותיפל וישכע תפנכנ ,הלע תורידאה תודמולהמ דואמ תרכומה ,הידממוק תרבח

 ו!ךל הקוקז הידפמוק !ודנטנינו
 ועיצהל ךל שיש םיקילדמה תונויערה לכל הקוקז הידפמוק

 הידמיגלומ תכרעמב הכזח
 רם ו ה

 :דובכל

 ןמ"ידרוג - ק'רכ
 28110 ד"ת

 61280 ביבא-לת

 החפשמ םש

 בושי .רפסמ

 ליג

 וךלש קחשמה רואית ובו שטרופמ בתכמ ףרצל חכשת לאו

 !ודנטנינו הגטל םיקחועמ תוננכתל - רלבמסאב םיפונמו םיריעצ םיתנכתמ ...םגו

 ,וילע ונל ץילמתו הלועמ תנכתמ ריכמ התא םא

 !הידמיטלומה תכרעב תוכזלו המיהדמה םיטרפה תלרגהב ףתתשהל לכות התא םג

 .- יל כ
 4 ב וב מ ה = - ה ומ = הוו

 ו ירמה מ ב י-ם זב) ודה
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 = מ רש ו שש,
 ור שו = וו = שוק ש = | =! רק = יב יש ]יי ירמ מ | ב = ול יי בו יורו וש יקב וין

 דו אז כ היו גו יי ובו בו[ וי יב שול שר ו לוז ב בות יב מנ "שש = יש מ =! וב יקי ויוב
 יש = ור ו ו ובוב דק מ - דיק וש 1 ]= גש יל ב מ ו וב

 = ל לע 590
 ח"ט 9 זסצא אוגססהא ץססדמ 11, 'פ2 | חש ססאגזפ כט6א 6% 5101 | הי 9 ג 806% סוד
 ח"פ 9 זסא אוסאד גאה ץססד 113 ח"ש 9 סת 00סא'5 תאצ ח"ש 9 המח \אופ דד ת דגאא
 ח"ש 9 סאסא ץפ זאק | היש 9 ססטפז מ 6017071 2 | חיש הזה תתפטתאפת ה
 ח"ש 9 1:8 ססש61/48 א0 80א1א0 | חיש 9 כצואגאוודא סטאת ח"'ט 9 ה11.אסזא 5

 ח"ש 9 תתאטז ם דאם ל | חיש 9 ם-פוא גד 6דצ שטאסתת ח"ש 9 הז אא אזס אדמס
 ח"ש 9 זס (וגאוטנסא | חיש 9 ג צץ ח"ט 9 הז זחא זה
 ח"ט 9 זא68 סשאזצ | חיש 9 תאוקזתמ 0ק דת, | היש 9 האסדזזמת שספוכ
 ח"ש 9 אחאס סע דד אוסאפדמת5 ל ח"ש 9 םדסקמהא 6108 500אמ8 | חיש 9 הז זחא 5ד08או
 ח"ש 9 או\א ח"ש 9 תש גאסממ 1101 זמ םסאזאס | היט הזזפזג כחגססא
 ח"ש 9 א א5ךצ 5ת תא 10185 | | ח"ש 9 םא אוטדגאדפ | היט 9 הס שה הדד65 8 האו ץסאס
 ח"ט 9 צג א גדדאג6סא (10ץץתה | היט 9 22 אד( ח"'ש 9 הז |68
 ח"ש 9 1/8ך דד | היט ץסתצד ןת ח"ט 9 התחת דזזחמ 1דדז אתא[ גזס
 ח"ש 9 [אואוזאס5 | חיש 9 דה טאצ ח"ט 9 האאסזכ תגזאופת 601

 ח"ש 9 סט דטתפס 6 אס ח'ש 9 ץהדהז .גפצאתאדו | הי 0
 ח"ש 9 אוגססמא 1993 | | ח"'ש 9 אהדה[, אפואואס ח"ט 9 הד זאפ
 ח"ש 9 אה ז ם א( גכאמפ8 | ח"'ש 9 ץתתתהת] | היט 9 הד ל
 ח"ש 9 אגנס 1אוזטא דסאמצ | הי 9 סת תו זן 6 אס ץחזא ח"ש 9 הדסאוז6 תטאאתת
 ח"ט 9 אוסה ₪5 | | ח'ט 9 ץתתתה] ל | היט 9 גאגא דס דצמ דת
 ח"ש 9 אתה או! זז ח"ש 9 זזחפ ותא ח"'ט 9 8
 ח"ש 9 \(םא68 | ה'ש 9 א ח"'ט 9 גהדאגא תתדטתא5
 ח"ש 9 אוז הז, 1ג0%50א אוססאטש ח"'ש 9 וזסאצ ח"'ש 9 דאוהא (דדזמ סת10א41)
 ח"ש 9 אזסאצ גאס ססאאוכ ח"ש 9 זאפ 5 ח"פ 9 תהדדו 8 0 סא
 ח"ש 9 אזשאצ אוסטפפ 1 651 0 1 חש 9 דו 5 ח'ש 9 דד 5
 ח"ש 9 אוז6אצ אוסטפמ זז תגאד הזה ח"'ש 9 א תגאסתת5 וז ח'ש 9 זס צג אס דדו
 ח"ש 9 אס א ח'ש 9 6106 ח"ש 9 גסא\א\ 5
 ח"ש 9 אד ₪ ח"ט 9 6גזא 60 אפ ח"ט 9 םשסא 5
 ח"ש 9 אוסחזה] אסאם ך ל | ה"ש 9 61\אצ קא ן | 9 פטפסאהא
 ח"ש 9 אוצפדז6 תמעתאסתת | חיש 9 6 גאפ ח"ש 9 118 8 5
 ח"ש 9 אפה הז ד 5 ח"ש 9 5 ח"ש 9 גטאאזאס שס(
 ח"ש 9 אונ 106אתצ | היט 9 6110015 א 610575 | הש 9 אז סאאז\ 5
 ח"ש 9 אזאזב 00סמא | היט 9 610841 61\סזגדסא ח"ש 9 ד גזא תז.גאפז
 ח"ש 9 סו צוז6 6000 | הש 601 תפא אאפ ח"ש 9 \תאומא 8 8% 4
 ח"ש 9 סאות 2019 |[ חיש 9 60 א גאפ וז ח"ש 9 אז טפזסא
 ח"ש 9 סטד אשא | הש אסא דא ת"ש 9 אא
 ח"ש 9 קאן | ה" 9 0 ח'ש 9 אז אז 6וזאז 805 ל

 ח"ש 9 קגקמא ם0צ | חיש 9 6זתאפד 5 05 4 ח"'ש 9 ו
 ח"ש 9 קא 0018 | היט 9 6 ח'ש 9 א 0 זז
 ח'ט 9 אד ה58צ דג ץ | היפ גאס כתתוזא6ס ח"ש 9 נח

 ח"ש 9 :אגאדהפצ 5ךהת ן] | חש 9 אס 6 ח"'ש 9 0
 ח"ש 9 5 ח'ש 9 חזו צתת | היט 9 סא
 ח"ט 9 קוד ד ח"'ש 9 מא706 2ות] | הי 86% פסאא
 ח"ש 9 סת 008 | | ח"ש 9 צסאומ 05 ח'ש 9 ו
 ח"ש 9 ץסואתתאסא6תת | ה'ש 9 זאסזגאה 1סא95 הז ח'ש 9 נו
 ח"ש 9 ץאמסד0א [ | חיש זאפ סאכ | חיש 9 כזנפסצ

 ח"ש 9 אאו80 זן | היט 9 זגאו₪8 ע0אס זז (א0800609) | חיש 9 כ
 ח"ט 9 ק/פא(₪מ סז 5111א081 | | חיש 9- זגאומפ סאפ ח'ש 9 קגאא 0
 ח"ש 9 אחצספ סע תסאםח | חיש 9 וטו אודה חט 9 ספד
 ח"ש 9 קזפאצ ואס05 | הש 9 זס אוסאדאה ע00ד 11 | הי 9 קתפתאד את
 ח"'ש 9 אסהס םגפד | הי ספ אוסאד גאה יסד חט 9 סזסא דא\סצ
 ח"ש 9 סאפ תגפה ] | חיש זספ אוסאד גאה 008811 ו | כס ץחזא
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 שימשה 000 יאייממהאא) = אא ג ג 08% | שש האח

 דודו -ןיי-1= -=1-= ג 2

 ירותפכו תוידי לש האיציה תזזהבו ,ץדאלא זראמב ותוא שוכרל ולכות הסריגב ,ביירדהגמה לש השדחה הסריגה
 םכל שי םא .רישכמה זכרמל הלעפהה קילדמה קחשמה תא ןבומכ ללוכה לארשיב התחנ תירוקמה תיאפוראה
 וסינ הגסבש תוארל ולכות ,ןוימיד הברה תפסונ תורשפא .ח"ש 899-ב ,ןידאלא | לדבנ שדחה רישכמה .ימשר ןפואב
 .ודנטנינזרפוסה לש וקב תצק תכלל .ח"ש 849-ב קינוס לש זראמב איה | הפיה קיטסלפה תזיראב קר אל ומדוקמ
 .יתוהמ ןפואב ומדוקמ הנוש 2 6-הגמה | ,לדוגב םירכינ םייטמסוקה םייושה רקיעבו םג אלא ,ותוא תפטועש
 בל ומיש תישאר - בוש רתוי רישכמה | :ותוריהמב
 ןטק אוה - ינוציחה הארמל זוחא 20"-ב ריהמ
 .ןמקסידל דואמ המודו רַתוי תורייהמה 1  ביירדהגמהמ
 לכ :הבושח הדבוע לכ רובע דואמ הבושח
 םג | ,םינשיה | םיקחשמה םילודגה םיקחשמה
 6 הגמל םגו 1 ביירדהגמל בוחרה םחול ומכ םידבכהו
 ךתיאפוראה | הסריגב 41 !ןורכז הגמ 24 ספותש ,2
 תומיאתב םילעופ ,תירוקמה ולכות 2  ביירדהגמה תא
 .םיזראמ יגוס המכב שוכרל
 קר הלוע יסיסבה רישכמה
 4 םתא םא ,לבא .ח"ש 9

 םירישכמה לע האלמ
 םושב ךרוצ ןיא !םישדחה

 םיקסע תושעל םישקעתמ
 ,םייתוכיא םיקחשמב תוכזלו

 ךרוצ ןיאש ןבומכו ,ריממ
 םויה םייקה יאלמה תא קורזל
 !םכתוושרב

 וו 44 ,-ַהא 7154

 1,446 א שק תו

. 4 .. . 

 .ו₪|!! י3ה-

  ןידאל עצב הגס לש םיאישה
 א

 גט ולרגוי םיזירזה ןיב לש ותסינכ דובכ . | -תוצראב הגס לש רבודה .ימלועה קושב םישדח םיאיש תרבוש הגס
 סירטט ירישכמ | קושל קחשמה / | הנשה ךשמב ןמצע תא וליפכה םירישכמה תוריכמש ,רסמ תירבה
 10 | םגו | םידיינ הזירכה יד % ּ ןוילימ הנשה ורכמנ תירבה-תוצראב קרש ,רבד לש ושוריפ .תפלוחה

 רותפכ-תוכיס לע |לארשי הגס ' !ביירדהגמ ירישכמ

 .ןידאלא = דחוימ עצבמ םג היה יתועמשמ לודיג 4
 ' .קירפ | יארוקל | לבא | .ריג-םייגה תריכמב 4

 עבק יתימאה אישה תא

 יפ ליפכה הז .6עכ-הגמה

 ותוריכמ .תא | העברא

 .הנשה ךלהמב

 עבק םידקת רסח איש דוע
 ."הרויה קראפ" קחשמה

 תסריגב ,הז | קחשמ
 רבכ רכמנ | ,ביירדהגמה
 6 ןילימ השולשמ רתויב
 ,םכתבותב !םלועה יבחרב םיקתוע

 / רפסמו

 .םכלש ןופלטה



 | 2 כ!חרה סח[ |
 ימחול לע עדימ לוע תונוטב םכתא ונצצפהש ירחא ,ולאועת ,בוט

 בוחרה םחול לש תופילאה תסריג

 תורודהמה לכמ הבוטל תבשחנ ,2

 יהוז ,תישאר .ודנטנינ-רפוסה לש

 | ,תמדקתמ רתויו השדח רתוי הסריג

 | תסריג תא םג תללוכ איה תינשו
 וברוטה תסריג תא םג תופילאה

 םיבוטה םימחולה 12 תא םגו

 .םלועב
 יארוק יפלא ןיבמ ,והשימ שי םא
 ,רבודמ המב עדוי וניאש ,קירפ
 ₪₪ אוה 2 בוחרה םחול :רמאנו םידקנ
 | לש ותומדב טלוש התא וב קחשמ
 | תא לסחל ךילע ,וישכע .דחא םחול
 | תא חצנתש רחאל קר .ךבירי לכ
 | לש יתרקויה סרפב הכזת סלוכ
 קלחתמ בוק לכ .םימחולה ףולא
 תוכזל ךילע .םיבוביס השולשל
 ידכ .םכותמ | םיינשב | תוחפל
 שי וזה השקה המישמב חילצהל
 = לצנל ידכ .תופקתה יגוס השיש ךל
 ,הפקתהה יגוס תשש תא בטיה
 תדחוימה תידיב שמתשהל ץלמומ
 טלחהב ,לבא .םירותפכה 6 םע
 המכ רובשל ,םייניש קורחל רשפא
 | תשולש תידיב קחשלו ,תועבצא
 .הליגרה םירותפכה

 קחשמה לש תירוקמה הסריגה

 .ואלפתת - לכ םדוק זא ?םכל שדחל ונל עי דוע המ ,בוחרה

 !םיעדוי אל דוע םתא חטבש םירבד הברה ונל שי

 לוק ,הקיפרג לש הגמ 16 הללכ
 יחתפמ) םוקפקב אל לבא .תוברקו
 םיצורמ ויה הגסב אלו (קחשמה
 תא | ובישוה םה | .האצותהמ
 הגמ 8 דוע ופיסוהש ,םיתנכתמה
 לודגה קחשמל עיגהל ידכ תוטלקל
 .ביירדהגמל םויה דע אציש רתויב
 ןורכיזב םג !לודג קחשמ תמאב הזו
 !תוכיאב םגו
 !םיקחשמ ינש םע העיגמ תטלקה
 .תופילאה תסריגו וברוטה תסריג
 .דבל וטילחתו וקחש ?ףידע המ
 תוחפ שי תופילאה תסריגב ,ונתעדל
 תופילאה תסריגבו תודחוימ תועונת
 !תוריהמה תא ןווכל תורשפא ןיא
 םיקלח הרשעמ היונב תטלקה
 תא ללוכה החיתפה ךסמ :םינוש
 תסריג .קחשמה לש האלמה הגצהה
 תיתיבה הסריגה איה  ביירדהגמה
 חוקלה הז עטק תללוכש הדיחיה
 רוקמה הנוכמה קחשממ ואולמב
 רוחבל ולכות תורתוכה תעפוה םע
 וא וברוט :וצרה קחשמה תא
 לכות תויורשפאה ךסמב .תופילא
 תונשל ,קחשמה תידי תא תנכתל
 בוביס לכל בצקומה ןמזה קרפ תא
 תליחת םע .ישוקה-תמר תא ןבומכו

 ההובג אל לילצה תו |

 95% - ללוכ /

 םש 4

2 0 

 קחשמ ןיב רוחבל ולכות קחשמה
 -רחא .בשחמה דגנ וא שארב-שאר
 :תורחתה הנבמ לע טילחת ךןכ
 אצוי | דיספמה | וא | רינרוט
 תוצובקב קחשל ןתינ .תורחתהמ
 ורחב !םימחול השיש דע וללכיש
 .קחשל הצור התא ותא םחולה תא
 .ביריה לש הפקתהה תמרב רחב
 יךלש תודחוימה תועונתה תא ורחב
 !הללי תוכמ הללי !ברקל אצ וישכעו
 יאווקל דחוימ עצבמב ,ויחמהו
 !ח"ש 249 קר - --
 וו 4

 939%0 = הקיפרג
 קחשמ לש יה רוזחש =

 םיעקו םע ,ירוקמה הנוכמה
 היצמינאו םיטרופמו םיביהרמ
 !םימחולה 12 לכ לש הקלח =

 84% - לילצ
 = ןאכ ואצמת ,ןכש המ .דחוימב =
 העיפומה תרובודמ הלימ לכ
 .הנוכמה תסדיגב <

 97% - קחשמ תמר
  תשש תידי תא ונקית אל םא |
 \ .ץוח !ולבסת טושפ ,םירותפכה |

 !רידא - הזמ

 ו 96% - םייח ךרוא |
 \ אל טושפש תוכמ קחשמ
 ירחא םינש - .רמגנ
 וו

 . !ומוציעב טושפ ףוריטה |

 אלל האנה לש הגמ 4
 !תורשפ =



 | | כר

 !הטילש דבאל רקיעה ...הריזל ץוחמ ...הריזה ךותב

 יתחא הריוב השיש :א0צ 1. אואומו ב קר *
 יטיקוח ןיאו טפוש ןיא :אסצ הז. גאו הו יב קר *

 ידועו שארה לע ואטכ טירבוש ,טיקנוה םייניעה תא טיאיצומ 80 גז, או)אומ] יב קר *

 יטהל דחוימה ישיאה למטה םע \\זיזי-ה יבכומ לכ :אסץ ה[. האווז ב קר *

 ידחא חול לע דחיב םימחול השולשו טיינש :אסצ 1, אז אומ[ ב קר *

 .תופילאה נורוגה וא זוצנמל קינעי - ףוריטה רינרוט :אס צץ \1. או אומן ב קר *

 ?בוקל ןכומ התא םאה
 ו ייל
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 2רמי
 םע הלועפ ףותישב ,ןודלבמיו לש סינטה ישרגמ

 "טרופסה יקחשמל םיקירפה ינפב םיחתפנ ,הגס

 !!ותימלועה סינטה תרמצ דגנ ןבלה

 תועבצאה קר ,טרופסה יקחשמ לכב ומכ
 אל וליפא ,רדחהמ תאצל ךירצ אל תועיזמ
 ךל רשפאמ הזה קחשמה .אסרוכהמ םוקל
 -רשב םיבירי דגנ תוגוזב וא םידיחיב קחשל
 םא קר ,םא .ביירדהגמה דגנ םתס וא םדו
 עבראל ביירדהגמ לש לצפמה תא םכל שי
 ללותשהל שממ ולכות ,קחשמ תוידי
 !רבד לכל ינעוצקמ רינרוטב
 קחשמה
 ינש רשפאמ
 יגוס
 :םירינרוט
 יתורחת
 .הווארו
 רינרוטב
 ,הוואר
 ןיב ורחבת
 ישרגמ
 ,אשד
 םיישרגמ
 םישק
 ישרגמו
 ימ .רמיח
 תצקש
 עיפשמ שרגמה גוסש עדוי ,סינטב אצמתמ
 רודכה תבוגתו ןקחשה לש ותוריהמ לע
 התא - הרירב ןיא ,ליגרה רינרוטב .חטשמל
 ,ןודלבמיו לש יזכרמה שרגמב קחשמ
 !אשד שרגמ קר והז ,לכל עודיכו
 שי ןקחש לכל .םוצע םינקחשה רחבמ
 תשגהב בוט דחא .תונוש תויעבט תונכת
 ישילשה ,דיה-בג תטבחב ינשה החיתפה
 לכות .המודכו דיה ףכ תטבחב אקווד
 ןונגסל םיאתמ יכהש ,ןקחשה תא רוחבל
 יךלש קחשמה
 .קחשמב התאו םירותפכה לע הלופכ הציחל
 רודכה תא תררחשמ הנושארה הציחלה
 שרגמה דצ רבעל וב הכמ ינשה הציחלהו

 םיגוס שי השגהל םג ,לבא .ךבירי לש
 ,הריהמ השגה :רותפכב יולת לכהו .םינוש
 תונעל ידכ םג .דועו תכבוסמ ,הקזח תיטיא
 לש דואמ ןווגמ רחבמ שי החיתפה תכמ לע
 שי הטבח לכלש ,חכשנ אל ,ןבומכו תוטבח
 ,תקיודמ תויהל הכירצ טלחהב איהו ןוויכ
 ...יוצר אל םוקמב תחנת אל איהש ידכ
 תעגל רוסא רודכל סילוהי ו ו

 קלחב םיימעפ
 .ךלש שרגמה
 רודדה ְִר

 םיימעפ ץפק
 שרגמה לע -

 אלש וא ,ךלש
 תחלצה
 ותוא ריזחהל

 שרגמה לא -
 ןא ביריה
 תשרב תעגפש
 ןוקחשמה -

 .ךבירי תוכזל =
 תוכזל ידכ

 ךילע הכרעמב ווא
 ןקחשה תויהל "09% ₪

 תודוקנ לכ .תודוקנ 5 עיגמש ןושארה
 העבראב ןוחצינמ תבכרומ | תבכרומ
 ןיאש יאנתב תאז לכ .תוחפל םינוקחשמ
 הדוקנ לש רעפ וא .םינקחשה ןיב ןויווש
 דימת ליבוהל ךירצ ,רמולכ .דבלב תחא
 ,הדוקנב תוכזל ידכ םינוקחשמ ינשב תוחפל
 .הכרעמב תוכזל ידכ תודוקנ יתשב וא
 ךלו קיתע קחשמ והז ,תושעל המ ?ךבוסמ
 םאו !םיקוחה לע דחא והשימ םע בירת
 סינט םדוק תוארל ךל ,ידמ רתוי תכבתסה
 ...היזיוולטב
 . 'םע םיקחשמ עובקל ולכות הווארה רינרוטב
 רינרוטב לבא .שמח וא שולש ,תחא הכרעמ

 = ] | קר אוה קחשמה ,יזכרמה שרגמב ,יתורחתה

 92-ראטס =

 7 .תוכרעמ שמח ןב
 . = םינקחשה תומשל בל םיש ,בגא
 סינט ינקחש לש תומשה תוויע והז
 גרבקא .תימלועה תרמצהמ םיעודי
 הארנ וישכע .המודכו גרבדא םוקמב
 לכ תא ההזמ ךןתוא
 ...םינקחשה
 .ח"ש 07 ריחמה

0 0 

 וול

 < 0 81% = הקיפר) | \
 ..דתוימב .תמישרמ אל שממ =
 לש דואמ הדבכה היצמינאה %
 .ליאסינט םיחקול .םינקחשה \ |

 | יל ותוא םיכפוהו יטלתו

 / 71% - לילצ
 - - .קאלק-קילק קאלק"קיל

 7% - קחשמ תמר
 -  דואמ - החונ הט .

 - לואה תודוקנ .תויומד
 !קחשמה לש יתימאה
 תויורשפאהו ,הטילשה
 | ,קחשמה לש תונווגמה
 וטלומיסמ תונהל םירשפאמ
 .יתוכיא שממ יביטרופס

 < 86% - םייח ךרוא
 0 םינוש םיגוס ,םינקחש הברה %
 תורשפאהו ,םישרגמ ש
 : ,תוגוזב שארב שאר קחשמל
 .םכתא וקיבדיו וקילדי טושפ |
 קוידב אל םתא םא םג ךסמל |
 . .סינט לש םיקיחפ |

 ְּו 81% - ללוכ ןויצ
 / הקיפרגהו לילצהש לבז 0 |
 ואנההו םעטה תא םילקלקמ |
 אז לכבו .בוט טינט קחשממ /
 המרב סינט קחשמ ןאכ שי

 \ בוז לכל םיאתיש ההוב)
- 

 2 .רתי



 058 חאס85 :קחשמה םש
 ביירדהגמ :רישכמה
 ופוע :קחיש

 רוטקוד ,םיבשותה לש לודגה םלזמל
 תא ריסהל ךיא הליג ,(לוחכ) ּולב
 ינש לש םתרזעל קקזנ אוה .הללקה
 .םיטובורה לומ ודמעיש ,םירוביג

 .םירובגה תא ךירדמ רוטקודה
 תורוזפה ןח-ינבא ףוסאל םהילע
 לכ רשאכ קר .םלועב תורתסומו
 סיבהל היהי ןתינ ,ופסאי םינבאה
 ךרד ,ןשקאה ליחתמ ךכו .ןדורה תא
 .םיצרמנ םישופיח לש םיבלש העבש
 -בלש לכ .הנשמ-יבלש שי בלש לכל
 ,בגא .רתויו רתוי השק השענ הנשמ
 ,תוגוזב קחשמה תא קחשל רשפא
 םיבלשה תא השוע אל הז לבא
 ודבעי םכלש תועבצאה !םילק רתויל
 יתש םכל שי .השק דואמ דואמ

 91% - הקיפרג
 היצמינא םע םימישרמ םיעקר
 .תונושה תויומדה לש האלפנ
 םיסובה ירחא בוקעל וסנ
 !םישרמ טלחהב - םילודגה

 87% - לילצ
 הסינכמש ,הבוט הקיסומ
 םיטקפא הבוה םע הריוואל
 .םייתוכיא

 95% - קחשמ תמר
 וליפא ,רתויב השק קחשמ
 םיענ םיביואה .לכסתמ טעמכ
 אללו תוריהמב ךסמה לע
 !הקספה

 92% - םייח ךרוא
 םע ,םישקו םילודג םיבלש 7
 קחשמ תונונגס לש ןווגמ
 ,ףסונב .הנימב תדחוימ הרוצב
 .הנשמ-יבלשב שודג בלש לכ
 !קתרמו ירוקמ

 89% - ללוכ ןויצ
 ,לזמו הבישח ,הלועפ קחשמ

 ילוא .ההובג דואמ המרב [
 ו ו קחשמה א 0

 וו א / \
 צלב ו ו

 \ \\\\ ו 0 4.
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 רובעל תויורשפא

 | \\ \ ו \ג\\\\\ו\\\\\\\צ וגו \\ ו |
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 תורשפאה .םיבלשה תא
 יתלב תוירי ךות רוביגה תא זיזהל הנושארה
 דחא םוקמב דומעל הינשה תורשפאה .תוקסופ
 ולא תויורשפא .םינוש םינוויכ הנומשל תורילו
 השקה הריחבה רחאל !קחשמה תליחתב תועבקנ
 תויבקעב הרויה שא חוכ :קשנב דייטצהל ךירצ ,וזה
 הרויה קזח קשנ םה םיקרב ,תמיוסמ הדוקנ רבעל
 תתייבתמ"ןרק .רוחאמ םיחיגמש םיביריב אקווד
 .טלמיהל הסני וילא םוקמ לכל היריה ירחא תפדור
 וישכע .רצק חווטב םידומצ תוברקב ליעי רויבהלה
 תא םיליחתמ הדוקנ וזיאמ טילחהל קר רתונ
 בלשמ ליחתהל םאה :לאוש ולב רוטקוד .קחשמה
 םינבאה ואצמנו ורפחנ םש | רבעה"ידירש
 ,יעקרק-תתה הרכמה אוה ינשה בלשה ?תונושארה
 ... תא ליצהל וכוטצת םש
 0 ויחא ,(קורי) ןירג רוטקוד
 | בלשה .ולב רוטקוד לש
 -תנפסב אוה ישילשה
 התרזעב .תפפועמה ברקה
 !\'גנרוא ןייטפקב םחלית
 .דוע גישהל ידכ ,(םותכ)
 = .תורקיה םינבאהמ תחא
 "%ומחלית יעיברה בלשבו
 = (רוחש) קלב | ריבאב
 ,תפסונ ןבא לע רמוש קלב .תורזומה תורעיב
 םיינלטקו םימכחותמ טלחהב םיפסונה םיבלשה

 תא ץורחל ידכ היבוק ליטהל ךרטצי רוביגה םהבו
 ,םיסונובה ,ויבירי ועבקי עבטמה תלטה יפל .ולרוג
 הכזי םא - ול ונתני רשא היגרנאהו קשנה-ילכ
 לש ןונגסב חול קחשמ והז ןורקיעב !ללכב והשמב
 הלאכ שיש םיעדויו םירכוז) תומלוס וא לופונומ

 .ךרדב תוברואש תונכסה לכל ןברוק
 .ןירג רוטקוד לש וירמוש - ינשה בלשה לא בושנ
 .המיהדמ תינרדומ היגולונכט תכיתח אוה רמושה

 .ח"ש 249 - - ץלמומה ו
 | ו | לופיל ילב םדקתהל ךירצ רוביגה (!דוע םיקחשמ

 ו \\ ו \\\ ו

 תפסונ םעפ
 הוולשה תרפומ
 -רודכ יבשות לש

 םעפו .ץראה
 ולא ,תפסונ

 -םיטובור
 םיארנה ,םיבשוח
 ינקחש ומכ תצק
 ,יאקירמא-לגרודכ
 ותוסחב םילעופה
 רזכא טילש לש
 ידכ לכה השועה

 לכ לע טלתשהל רפה אה
 .םילחה תורוצ | ותרוצ תא
 תא חיטבהל ידכ "לממש , .לייחל
 שמתשה ,ונוטלש זמ  ,רגייט
 ןדחפה ןדורה ,ןטרס
 םסק-תללקב ץיצפמו
 .תדחוימ ל .יטמוטוא
 רשפא

 ,ןיכהל
 ,םדקומ בלש לש סובה והז םאש

 םיסובה םיארנ ךיא |
 ?םינורחאה
 חוכה-יקוזיח ףוסיא
 לבא | ,רתויב ינויח|
 וז םיבלשהמ קלחב|
 .השק שממ המישמ
 תא  ליעפהל | ידכ
 ךירצ תופסותה
 םיקו'גה תא ץיצפהל
 תיתחתב םיפפועתמש

 !אל ללכב ?!טושפ עמשנ .ךןסמה
 טיסת םיסונובב ידמ הבר תוזכרתה
 .םיבירהמ בלה תמושת תא
 גישהל לכסתמ דואמ הז ,רוציקבו
 תא ,לזמה הברמל .םיסונובה תא

 ..גישהל רתוי הברה קחשמה יכשמה

 = תומשנ 7 םע הרוצ הנשמ אוה ותוא םילסחמש דע
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 היליל תדוכלמ
 לש תוקד 90 םהש הגמ 900 רוציקבו !דחא קחשמב םירוטילקת ינש

 ויביטקארטניא חתמ טרס

 ,פסואסז 5פגגזא םג ומכ ,הזה קחשמה

 תיבמ םיקחשמ לש שדחה רודל ךייוש
 .םירוטילקת לע םה ,תישאר .הגס
 םלש עונלוק טרס השעמל םה ,תינש
 .ידמל ינשמ דיקפת םלגמ קירפ וב
 ןב תיב ךותב םלוצ ולוכ קחשמה
 םה תיבה ילעב .םירדח הנומש
 ,תעצוממ | תיאקירמא | החפשמ
 וליפאש
 .הדמחנ תיארנ
 ,אלא
 המולעתש
 תירותסמ
 תא תפפוא
 המכ | :תיבה
 ןח-תומלע
 רחאל ומלענ
 ונסכאתהש
 לצא
 .החפשמה
 התא | ,וישכע
 ךותל קילחמ
 עגשמה הפוג
 תישלב לש
 לש הווסמב תיבב תרקבמה ,הביבח
 תא רותפל םכילע ,דחיב .הרוחב דוע
 התוא איה תישלבה ,בגא .המולעתה
 ילרבמיק תא תמלגמה תינקחשה
 לע" היזיולטה תרדסמ ,דנומרד
 "!חיר לעו םעט
 ןונגנמ ןקתומ תיבה רדחמ דחא לכב
 .ליעפהל לוכי התא ותוא ,דחוימ
 הסנמה עשופה תא דוכלי הז ןונגנמ
 ךילע .תומימתה תורענב עוגפל
 ינבמ דחא לכ  ירחא |בוקעל
 וקנש אל םהש ,אדוולו החפשמה
 יכ ,ולאה תודוכלמה לש םידוקה תא
 !התא אלו םה ...הז ןתוא ןימטהש ימ
 הטושפ הרוצב םינתינ םידוקה
 תא רוכזת אל םאו !םיעבצבו

 ןמזב - תורוחבה לע ךלה ,םידוקה
 !!!ץוחב דוכל הלאש
 טרס והז ,עונלוקרטרס תניחבמ
 הלילע ידמ רתוי ילב ידמל ישפיט
 .ןילנרדנא תררועמ | תוליעפ וא

 - לכשמ רתוי לזמ לש הלאש הז ,קחשמ תניחבמ
 !ןוכנה עגרבו ןוכנה רדחב תויהל ךירצ
 תיבב םינוש תומוקמב םיאצמנ סגוא תחפשמ ינב
 עגרב םש תויהל בייח התא .םימיוסמ םיעגרב
 םעפ ףא םג התא (...םיפיטה ףסומל רובע) ןוכנה
 םינמיסה תא קר ,תרומרמצ ררועמ והשמ האור אל
 םד תופיט הארת ילוא ,תוחרצ עמשת .ירחא לש
 .והזו

 םיעיגמ דימת םהש תורמל .תיקנע סגוא תחפשמ
 הברה ךכ-לכ שי ןיידע ,ןמזה ותואב םוקמ ותואל
 דוע ירחא בוקעל ךרטצת דימתש ,החפשמ ינב
 .והשימ
 תא תלעפהש ירחא .תועשעשמ יד ןמצע תודוכלמה
 רשאכ .אבה רדחל רובעל לוכי התא תדוכלמה
 ךרד דכלנה תא תקרוז איה ,תלעופ תדוכלמה
 םש ידוס חתפ לא ןולחהמ ותוא הפיעמ ,תוגרדמה
 .לעננ אוה
 תתל אובנ רשאכ ,תונוילג המכ ךותש ,קפס ןיא

 אז6 ז דחגק :קחשמה םש

 65 הגמ :רישכמה
 לבוי :קחיש

 ןייצנ ,הזה גוסהמ םיקחשמל םינויצ
 תא אלא ,קחשמה תמר תא קר אל
 רנקחש לש קחשמה | תוכיא
 בוט םיקחשמ םה םאה ...עונלוקה
 ,םייתניב ?תענכשמ הרוצבו
 ,םיינושאר ךכ-לכ ולאה םיקחשמה
 תוכזהמ תונהל םהל םינתונ ונאש
 !וזה

 88% - הקיפרג
 וליפא ,הקלחו הבוט הקיפרג
 .יניערג תצק הארנ ךסמהש

 94% - לילצ
 טושפ קחשמה לש הקיסומה
 ףיסוהל שי ךכל .הרידא
 .ותויב ההובג המרב םיטקפא

 80% - קחשמ תמר
 תושעל המ ןיא הברה
 לש הלאש לכה .קחשמב
 .תידיב הטילש אלו ןומזית

 82% - םייח ךרוא
 + חתמ טרס לש יצחו העש
 !םיפיט לש וא לזמ לש הלאש

 85% - ללוכ ןויצ
 יוארו וגוסמ הנושאר קחשמ
 ותוא תוארל בושח .הכרעהל
 וארנ ךיא רוכזל ידכ קר
 !םינושארה רוטילקתה יקחשמ



 יב יל ירי וי יניר יביוכ? רי .רמוביי יכל מ ו יהו יל ו עי ילממי

 הגס יא ?'20 הגס *א דיפס הגס א דיפס הגס א דיפס הגס יא ריפס הגס א דיפס הגס א דיטס הגט

 ל ל 0 יוכל יל 0 לייבל ימיה ייל ו כ ינרי יל ין יל יל מ גייבל יי

 600 :קחשמה םש

 ריג"םייג :רישכמה

 םות :קחיש

 תב המישמל אצוי ןיפלודה וקא
 - ויריקי תלצהל ךרדב םיבלש 7
 קחשמה לש וז הסריג !םיה תויח
 ץירפשה ירחא הנש קושל תאצוי
 רשאכ .ביירדהגמה לע ןושארה
 ,ןורקיעב !רוטילקתה תסריג ךרדב
 םייונישו םיבלש המכמ ץוח
 .טיבה 16-ל ההז הרודהמה ,םילק
 הלועפ קחשמ |בלשמ | וקא
 .הנימב תדחוימ הרוצב הבישחו
 תוצחל ,םישירכב םחליהל וילע
 םיאופק םירתאב סונאיקואה תא
 אוה ןיפלודהש רחאמ .םינכוסמו
 .ןצמחל ומצעל גואדל וילע ,קנוי
 ותרזעב רשא דחוימ ראנוס ול שי
 .וכרד תא אצומו טוונמ אוה
 םידוק שיש לזמו החשק קחשמה
 אל הבוט הקיפרגה .םיבלשל
 םע ,ביירדהגמה לש וזמ תוחפ
 תרייש .המישרמ היצמינא
 הנא לבא הדמחנ םיניפלודה
 .ביירדהגמה לש תוכיאל הוותשמ
 .ח"ש 159 :ץלמומ ריחמ

 94% - הקיפרג
 79% - לילצ
 88% *= קחשמ תמו
 86% = םייח ךווא
 89% = ללוכ ןויצ

 ₪080608 :קחשמה םש
 ריג םייג :וישכמה
 יפר :קחיש
 עוגפל הסנמ יביימ רוטקוד
 2 דלומה גח תחמשב
 -תיבל ץרפ אוה ."סמטסירכ"
 -הטנס לש םיעוצעצל תשורחה
 יצפח ינימ לכ וב לתשו סואלק
 יכ ?המל .םיזיגרמו םינטק העווז
 לגרמה ,הגאד לא לבא .הזכ אוה
 ,דנופ סמי'ג ,םסרופמה ינויגדה
 -םייגה לע הינשה ותמישמל אצוי
 דנופ ,רזומ ןפוא'נ םג ,םעפה .ריג
 ,המידק זא .ישונא-טובור אוה
 -הטנס לש וצרא ,דנלפלל ךרדב
 .סואלק
 דוע יהוז ,םיבלש המכמ ץוח
 קחשמ לש תיתוכיא הבסה
 ליחתמ הז .ריג"םייגל ביירדהגמ
 -תמר ,הקיסומה ךרד ,הקיפרגב
 קחשמ טושפ .ללכב דעו קחשמה
 -םייגל תיטסטננ הבסהו .הלועמ
 ח"ש 159 קר ריחמה] !ריג
 גד ףאש םירבד עצבמ סמי'ג
 :םהילע םלוח היה אל םלועב
 .חצ ריווא םשונ

 92% - הקיפרג
 91% - לילצ
 88% - קחשמ תמר
 89% = םי'ח ךרוא
 90% = ללוכ ןויצ

 אגא, תודה 01 :קחשמה םש
 ביירדהגמ :רישכמה
 ףוסוליפ ןר :קחיש

 םיימומרעו םישיכמ םישחנ םג
 םהל סאמנ .השפוחל םיקוקז
 .םנוחג לע עונלו שמשב לשבתהל
 תסריגב וכרד תא לחה קחשמה
 רזומ קחשמ והז .ודנטנינל טי 8
 דצמ ,לבא .ידמל עשעטשמ וליפאו
 ,לשמל .בזכאמ קחשמ והז ינש
 !שומיש ןיא וליפא /ג רותפכל
 שפונרפכב  שחרתמ קחשמה
 קפסמ רפכה להנמ .םישחנל
 ,הלבגה אלל לכוא םישחנל
 שפונל האיכ םיסונובו םיסרפ
 םג שפונה רפכב ,לבא .יתימא
 תונוש תונכס םישחנל תוברוא

 אל .רוקיבל םירוסא םירוזא םע
 ,םיצימא םישחנה המכ בושח
 תא חיכוהל םהילע ,םינקתפרהו
 םניאש םישחנ .םהלש תונתבערה
 ,ןכל .קחשמל םיסנכנ אל ,םילכוא
 רשאכ .לכוא דמ שי שחנ לכל
 ןומעפ לצלצי האלמ הביקה
 ןיא ,ןבומכו .בלש רובעי שחנהו
 לוכאל שחנהמ ענמיש רבד םוש
 .תוחור לע הלועה לככ
 .ח"ש 249 ןכרצל ריחמה

 74% - הקיפרג
 73% = לילצ

 79% < קחשמ תמר
 78% = םי'ח ךרוא
 75% < ללוכ ןויצ



 ושישי 6 הממשי ''ף

 !וכרצל ריבשמב היזיולט יקחש
| 

 - ךלש שארבוע םירזיבאהו םיר'ועכמוה ,םיקחועמה לב
 ולארשיב לודגה ה'זיולטה 'קחשמ זברלב

- 

 דחא לבב ,םיב 365 ןודעומל סנב
 כי ו כי

 ,ןכרצל ריבועמה יפינסמ 5
 לב | -4

 םינעוצקמל רבחתהל לנות םש
 | למ ,- כאב | 7%
 .תעדל הצרתש המ לכ לואשלו ה

 2 שש \

 4 (| .םוקמב הכררה לבק =
 רייר

 .ןודעומה תיירפסב קחועמ תוטלק ףלחה =

1 

 |-ןיא דיירמ עצנמ
 היזיולט קחועמ אבה ,ביירד הגמ הנק

 תפלחהל םו'ח 'וומ לבקו שמושמ

 .ח"ע 300 לש יווש דע .תוטלק | , - 7 ה
 | | ל-2, .םינורחאה םיששודיחה בטיממ ריענמ שוכר

 רודה תא ףלחה : - יי | יא :
 יגור ו יב = 2% ש לע התוא קחש - ךל קשחתמ ו

 רודהמ ה'זיולט קחשמ - וו בירד הגה [ = וב ..---- 5 \ - .
 יו ל ב / . \ .4 יו ,ךוובע ונכהש תודמעב עגרה

 הק'סומ ,תידמ'מ תלת הנומת / | ד ₪ " / |
 יםיעגועמ םיקחשמ תואמו תינומוא'רטס | 4 - , .םיב 365 ןודעומב ,ןאנ 0

 - תמלקיהיזולמ לבבי סיקיטסיזג2יןקח קמ אבה \ ויוה לק תלרגה 0 חיש 309 יושב 'ומ לבק - הז'רא חמלקיהדזולט לבב \ | | % 1 \ = .\ \ או אא \ +יוטוחלא ק'מס'ז1- תונמוא -ןיקח 'מוחלא קחשמ אבה
 .ה"ש 200 'ווב 'ו לבק 7 9 ו | ,קוו'ה תביטח ןכרצל ריבשמכ חלוע .תפסה תא אלמ
 .ח'ע ו 'וושב יוזמ לבק - בצמ לבב קחשמ אבה ו 0 ו 7 \% 46100 הילצרה 71 .דת
 וקחשמ חוטלק תלרגהב ףתתשהו |

 6 0 םש | :
 : - / מץ 501001 18הז6ז 1[ השלק השגה | ןופלט סמ ' ְי ווושדח ., ה = = .הדיל ךירוז !
 "עב הקינורטקלא ינאס :קווישו אובי 0 (תגדוקוסמ ם0וווסמ- טופס 24 )וסט. ---- תבוחב |
 בארוטיב 5:04 לש םיידעבב םיניצנ | / לד וז 505 ןדעִעב קר חיש 2 ,תֶדח לא דא ראאוא 7 ה \\ א 7

 ןכרצל ריבועוממצה הנפואב םימי 5%
 - | ₪ ו



 :לארשיב ויועכע - םלועב ואדיוה 'קחשמ רש שדחה רודה

 ביירד הגמ 55
 הילוולועה 19 :הכונח עצבמ

| / 

/ ' 

|, [ 
/ 

| 
 !|אכ רבפ

, % ַ 

 זית ע ה
 ₪0 חום |
 !האישב טיב 16-ה תיגולונכט
 .תיבב צל קחשמ תונוכמ לש תוכיא
 רתויב לודגה רחבמה

 תוטלק לש

 רתויב סיכומנה םיריחמב

 .טיב 16-ה תיגולונכטל

 רבעמ לא ךתוא חקול

 .2000 -ה תונשל

 !טרס לש הנומת תוכיא

 !קסיד לש העימש תוכיא

 ...רתוי ריהמ ,רתוי השק

 רוטילקת ללוכ .דחא קיטס יזג + רישכמל

 ,מ"עב הקינווטקלא ינאס :לאושיב ימשו גיצנ
 ₪ .םישרומ םינכוס

 5 ₪ 452777 הננער ,9643738 צילשר ,942583 הנומש .ק ,779613 ןוירק

 ₪ 5693627 ןושאר ינתצעב - צילשר

 ,542818 ורקוו אמאמ - ,416799 ירפמה בל - םיבשחמ דיתע ,77%256 ןוירק - םיבשחמ דיתע 779254 למרכ

 9157604 ל.א.ש - דל ,954640 רוטסגמ - 971829 רפש - ,5011898 בינש יעוצעצ - ,550556 רבצ ,323206 ברק - ,5530173 יטורפ יתות

 ,6713837 הווז י:וצעצ ,677083 ינבו ינד ,5757727 יטיס למשח ,6199623 ןוינק \יברק ,6190216 קימניד - ,955308 שדחה ןדיעה - ,9617368 ורקוי אמאמ

 היביר אלל היווומ

 .ךדי גשיהב "צא -המודמ תואיצמ"

 .תינועבצ היזיולטל

 .קל -,א"ת ,15 רוצ תיב תה
 - קילאיב :ק ,619020 הינתנ ,572355 תרצנ ,910166 הירהנ ,790310 הירבט ,342775 הרדח ,592700 הילצרה ,231213 שייב 750355 ןולקשא ,532622 דודשא ,378504 תלוא ,560956 הפיח ,240511 ם-י ,5607919 יבנלא 5285136 ףוגניזיד - אית

 .73509ז םי .ק ,595235 הלופע ,911310 וכע ,913020 הירהנ ,887111 לאימרכ ,246176 ברוח ,416599 ץרפמה בל - הפיח

 ,5272013 התוא קחש ,290438 םיעוצעצה קוש ,391770 והילאדי יעוצעצ ,291015 הדלא יעוצעצ ,5225288 יקצמיטס ,8959315 םיעוצעצ ובמ'ג ,5370242 ויב טסב -

 ,151301 ןוטוברת ,75076ז יבוד יעוצעצ ,71:2811 יבמב יעוצעצ -

 5151987 לאגי ריקפ - ,9300442 דליה תניפ ,9242151 יזטרביה -

 ,5496011 םיכובמ ,5404713 חומת -

 תווי

 מ תו ףנההת רי לה
 יםלועב רתויב םיכומנה םיר/חמב
 אסוהו |: ואו וו

 ירי יש הו יויו

 !םיללותשמ

 וז וו

 !חכ לש הגמ 24 יש
 חש

1: 

 0 וקפה ו

 16- הודה 6 תו 4 ן3רור

 ו ה
 (קנע.ינועבצ ץ%מ
 .דאמ ההובג ךסמ תופיפצו הדח ךסמ תנומת

 ךסיכל תולקב קילחמ

 ךתוא תחקל ןמז לכב ןכומו
 לש אלפומ םלועל

 .עבצבו לילצב תואקתפרה

 תורשפא םג ,קחשמ םסג

 הבשחמ וק

 םימטהמ םיקחשמ 4 ללוכ

66) 17 

 ,715159 תויפלת ,793336 החלמ - ם-י

 - םיבשחמ דיתע ,376908 םיבשחמה זכרמ -

 ,5534203 -רגניפדלונ - ,434380/844 דרע .עג * ,281101 רוסנס ,130317 לסיפמא -

 ,9817863 סוירמ רפוס םיחא -

 .902911 םיעוצעצה ןוונק -


